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الثانيةالطبعةمقدمة

هذامنالاولىالطبعةوقراءةاقتفاءعلىالكرامالقراءلدنمنالديدالاقبالكان

الثقةبهذه،فخرواعتزازلنامدعاة،7691سنةربيعفيصدرتوالتيالكتاب

قصيرجثداوقتفيالاولىالطبعةاعدادنفدتفقد.مؤلفاتهابهاتخطىالتيالغالية

جديدةطبعةاصدارعلىشجعناالذيالامر،المطبوعةللكتببالنسبةقياسياًيعد

هذهفيترجمتهفاضفناالاساس!يةالمصادرمنتلقيناه،جديدفصلمع،لهمنقحة

منالاولاليومفيالكتابمنالجديدةالطبعةهذهاعددناقدكناولقد.الطبعة

الى،حينهفيذلكسبيلاعترضتقدالعقباتبعضغيران،8291سنةحزيران

اعادةقررتالتيالكتبقائمةبينبثسمولهمؤخرأوالاعلامالثقافةوزارةقامتان

طبعها.

اهميعتبرمن،العربيةباللغةمرةينشرلاولالذيالكتابهذاانوالحقيقة

ناذلكخطواواكثرها،القديمالعراقتاريخعنالانحتىصدرتالتيالمؤلفات

العنايةيعنوالم،القديمالعراقاثارمنماكشفهدراسةعلىانكبواالذينالغربيين

العراقمنلسكانوالاقتصاديةالاجتماعيةالاوضاعبدراسةوالخالصةالتامة

الاثارعلماءوضعهاالتيوالقيمةالفريدةالدراسةهذهاكتسبتهناومن.القدماء

الاولى،وللمرة،للعالمابرزتلانها،الميدانهذافيكبرىاهمية،السوفيت

كانتالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةوالاسسالعواملمنومجهولةخفيةجوانب

سنة.الافستةاكثرمنقبلالعراقفيالمفعولسارية

كتبتقدابحاثهلانذلك.الكتابهذاترجمةفيالمشقةمنالمزيدعانيتلقد

والكلماتالتراكيبمنكثيرأولان،الانكليزيةالىنقلتثماولأالروسيةباللغة

ارجوهماوكلالاشوريةاو،البابليةاوالسومريةباللغاتالاصليةصيغتهاعل!تركت

هذاخلالتصوياتبايةعليلايبخلوابان،منهمالاثريينواخص،القراءمن

عنمنزهةخالصةبروحنقدهدون،الجهدلهذاتقديرهملايحولوان،الكتاب

التوفيق.وليوالله،الشخصيةوالاهواءالاغراض

8691حزيرانمنالخامس
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الناشسرينكلمة

هذأفىنشرتاخىاالمقالأتكتابعنالطَثيريحرفانالقارىيهمفد

والاقتصاديالأجتماعيالتأريخفىملموسةمساهمةادتقدمحظمهاوان6ال!اب

غيريزالونماالذءيئإؤرخينامنمهمةمدرسةتؤلفوهي6اغديماللثص!

.الغربفىتامةمحرفةمحروفين

فىرالمصريةالاثاررو18-6591()9ستروففاسيليفيجفاسيلىدرسفلقد

مى"مايير"و،ارمان"معواخيرا6ترراييفب.أ.معبطبرسبرغجاممة

قصير.بزمنالأولىالعالميةالحربقبلالدراسيةءؤلفاتهاولىظهرتوقد.برلين

الذيبمطبوعهواسعنطاقعلىمعروفاالمصريةبالدراصاتمتخصصكحالموكان

لحددوكمؤلف6البردمممااوراققضمنتهاالتىالرياءياتعنموسكوفىنشر

د**الدراصات-الاخرى-منمختلف

العلاعةاخذ6الديرمتحففىالقديمةالئمرقيةالاثاركامينعملهواثناء

هركما6ت!صشفلَأنتأخىواالسومريةالأداريةالوئائقبدراسةيهتمستروف

ثلاثيناتاوائلونذ.حضاراتالانساناولىمنلواحدةحيةعنصورة6ضأنها

سومر.لبلادستروفالحلامةجهدعظمخصصالحااليالقرن

بمضوقيدرسونالسوفيتالمؤرخوناخذالحال!القرنثلاثيناتاوإئلفي

بصفةالبحثتركزوقد.الخاصةمجالاكمفيلتأريخالماديةالنظريةتعقيدات

القديم.الشرقلمجتمعالاقتصاديةالاجتماعيةالسمةقضيةحولخاصة

اكاديى،فىساعاتاربعامتدتأخىاسترولْىالعلامةيراةصة5نشرتوقد

لجطةوقررتبمال!ضابهذافى(ل!ه!99سحْةلنتخرادفي)الماديةالئففةتأريخ

القديم.الشرقتأريخميدانفىالسوفيتيةافىراساتااتباهالسنبنعشراتمن

المؤرخإنيقنعانفى6واستمهارضةوجهفىستروفالحلامةلجحولقدْ
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ذلكإعقب.القديمللشرقنموذجيةكمانتللانتاجالرقصفةبانالسوفيت

فسمل6المفهومهذاتؤكدستروفكتبهامقالةملألةءنواكثرالكراريسمنْعدد

الهلنستية.طلدولالقديمةفارسالىالقديمةمصرفيللمدنياتواسعامجالأ

اورسلالةعهدفىالسومريللاقتصادسترو!الحلامةدهـاسةوتعد

سرجونعهدقبل،لكَثلى"عندراصاتهايفا!االمهموءن.لَلاسِ!يةاثلثة

الحظ.لسوءاتمامها3فىيمضلم-التى

السوفياتىللاخادالعلوماكاديميةفىعضوا3491سنة*فىانتخابهومنذ

للشرقالسوفيتالمؤرخينعصيدبانهمعروفاستروفكانالمفجمةوفاته.حتى

.الخارجفيالثمهيرةالجممياتمنجمدةفىعضواايضاانتخبكما.القديم

o?-\!9)تيومنيفالجالىَمشدراما AA\)جامحةمنآخرخريجفهو

)نظريةلذريخالماركسيةيةبالص!إالمهتمينمنشبابهاوائلةىوكانبطرسبرغ

الأثارميدانفىعديدةسنواتتيومنيفعملولقد.(5091التأريخيةيةاةا*

اسبلادوالأقتصادىالأجتماعىالتأريخفىالعديدةساهماتهاكسبتهوقد.؟القديمة

مناقضةتمتوحين.3299سنةفىالعلوملَاديميةالأختياهـلأإثرفناليونا2

العلاعةببراهينيقتنعلم996كاسنةفيوذلك6الأنتاجفيالشرقالقديم.صفات

الخامسة!نفىوهوفبدأ6بنفسهاقضيةهذهغوريسيرانوقررستروف

التحرياتمنكثيرةسنواتوبعد6السوههـيةاللغةيتحلمعمرهءتوا)!!سين

سومربلادكْلالدولةاقتصاد!المحنونالرئيسمؤلفه5691سنةفىنشرالمضنية

وقدا.صومربلادفىالملكيةوللمزارعللمعبدشاملتأريغوهو6،-انقديمة

خمسمائةفىيقعالذىالكتابلهذاموجزةخلاصةهذههـ+!وعتنا،كأثصت

المؤرخينالىبالنسبةفادحةخسارة9599سنةفىتيومنيفو،ةوكمانت..صفحة

السوفيت.

.%.4%4سنةولدفقد.عمرااصغرجلالىدياكوفوف.مايغوروينتمي

اشرافتحتوالسامياتالأشورياتدرس6النروجفيطفوأتهامضىانوبد

ويخرهمجوشما.نوفن.فوكراجكوفسكىأ.جو6رفتينأ.بمنكل
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-ا"أ!بكأاافيءاتاء-لمم!ا!ث؟تفىااصخ!ا!ا،تركزتوقدا--نغراد-امحةفى

دهـياتاسر!تدياكونوفمطبوعاتاو.ثظهرتشقد.ا!اؤخصادياالأ-ض!طاعيا

الثانيةالمالميةالحرببدفثروقد.الحاليالقرنمناخلاثيناتااوا-كأفيى

29491!-ششآبالا!فىالزراعيةالاوضاعتطور)منهاإ!سائلامنجهلمة

هـ-".--!هسحلب!.ءو\(09\اراشتواتأ!.،خلبابليةوايةالأ:وش!اةح!ا!"!

امرالىأشىأصهوالدوالم!تمع60916مادْيتأريخ20996المسماريةاغوانينا

ا!لىا!و!/-طْالىه96911َكلكامثلىلملحمةرولصيةترجمة90916سومر:القديم

.6599الهتية-الساميةاللغات63996تيةا:اى

سجلاتلفشتسف.أ.ودياكونوف..ممأخيهمعبالأشتراكفمروقد

قبلالأولا،لفباتأريخهايبدأوالتي،؟يع!ا"فماالفرثيهالخمورمخمازنمكتب

الاحوالشءن6لَاجينااورواصلاحاتعنالمقالاتمنعد!لَاتبانهمصا.اإ-للأ*

بابا!وسومربلا!ذلكفىبما6القديمالشرقاقطارمختلففىالأجتماعية

القديمةالشرقيةالدغاتعنوكذلك،الأخمينيينعهدفىقارس:بلادا!ا:تو

ايضا.

ءثصالخاهصالدوليالمؤتمررئيمسغفروف..جىبالحلامةجانبوالى

ألأ؟ظا:!ا!منا-اؤلنالذباإ-ثصرزينفوفلَودياتموإةارحب،6للمستثصقين

الاقحادا)تمنالكثيرفيشاركوقد.لدمؤتمرعَامكسكرتيرموس!،الى

شيكاغو.جامحةفىزائرا)استاذا3691صنةفىوكان6"الدوليالدراسية

اللفتعلمباحثىجماعةدياكونوفالحلامةيرأسا.حاضرالوقتوفى

فىالحاوماكاديمية)اسياشعوبممهدمنلننغرادفرعفىالقديمالشرقفى

فىالمل!جةالاشويةالجمببةفىصْرفعضوانتخبوقد.(السوةءاتيالأتحاد

تلمى.لهانيايطالر

عندمالَونوفلدياقلميذة2591()وادتيان!صفس!،.بنينلالأنسةكانت

لمتحفاء!نكمساعدةاخيرامعهعملتوقدلننغرادجامحةفىاصتاذمساعد)ان

الكتاباتمجموعةعلىلوحدهابالأشراف9591لشةمنذاليهاعهدوقد.الدير
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وثائقتخصالتىالمطبوعاتنصوصمنجملةالفتوقد.فيه،المسما:ية

مؤر!خيبينيينالنظراحسنمنواحدةوتحتبر6وكبادوكيااشوروبلاد"نوزا3!

الحديث.الجيلفىالقديما"ثصقإلسوفيتا

لكنهالارمْيةالدراسة(2691سنةولدالذى)صر؟صانغاخ-يئيمثل

ولذلكالمتأخرةالشرقيةالاثارحقلفياهتماعاتهوتتركز.ايضالنينغرا!في-!!ش

عداوما.والارهـخيةلمنستيةوال!الأضوريةالدراساتبينمقسمةالأهتماماتفهذه

بلادعاى؟لميةجديداشصءاالقتالتىومقالأتهالمسما:يةالنصوصعنمطبوعاته

ارمينيافىالقديمةالمدنعناجدامهمكنابعؤلففهو6السلوقيالحصرؤىبابل

عندراسةواضعانهكما0699نمماصدروةَد(أوسخراتغرا)الكتابهذاواسم

معهدؤىالممتازينالباحثينن5وهو،خورانسيموسيسالقديمالارمنىالمؤرخ

.(ارمينيافىالحلوماكاديمية)يفانارنأريخ

متخصصالىتحوللكنهاخركلاسي!ىباحثفهودندامييفمحمداما

فييقعالذىالصفيرالجبلي،لاكي!وطنفيا289سنةفيولد.بالاشورياات

الىستروفالملامةاشرافتحتمؤخرااتجهثمالكلاسيكيةالأثارودرسالقفقاس

الاخمينيينعهدفىفارس"الأولىرسالتهفىعملهوكان.فارسيختأر!راسة

فيالمهمةالبابليةالوثائقالى،اهتمامهحولقد،6491سنةفشرتالتى"الاوائل

.صوعموعنضخصةلدراسةتم!بامقالاتعدةنشركما6الأخميني،لحصر

افضلمنواحداجمدتهالاخمينىالحكمخلالبابليلادفيالأقتصاديةالحياة

6591سنةشروفوفاةوبعد.السوفياتيالاتحادفيالشبابمنياتالاشورعلماء

ممهدمنكينغرادفرعفىاقديماالشرفنىتأريحجماعةدندامييصمحمدترأس

آسيا.ضحوب

الىاهتمامهحول.أتعليماطرثقعنمحامفهوياكوبسون.أفلادميراما

اشرافتحتالاشورياتدرس.الأقتصاديةوللحلومللقانونالنظريةالمشاكل

وفلادء!رالمممماوىالقلنونعنمقا،لاتجملةمؤخراضو؟ديا؟ونوفإلعلاهـ"

اسيا.شحوبمحهدفرعاعضاءمنواحدياكوبسون
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مةالمقلى

ص!%شاحتى6ى6الاقتصاالتأريخعنالنظريةئلالمسطالعامهالمناقشةخلال

افر:ف-ث.ف!طرحثيناتازرءمنياوائلفيالسوفياتين!شا!119لمؤب

عنمفهوط-السوفيتىبالاقحادالملميالمجمعفىعضوابدفيماانتخبالذي

تقبللقدو.الر!اساسعلىتقوممجتمعاتصفةفيالقديما)ثصرقتطو!

لبحثزخمامنحواانهمكما6المفهوملهذاالمظاصهـا،ساسيةءاسسوفيتاإؤرخونا

ءيدا-وذلك6ا!انمافىالقديمةالمدنياتهعظمالأقتصادىاتأريخاميدانفىآخر

طويلا.زناالغربلدنمناهمالهتم

مر!زيؤلف6الوثائقيةإرالمصامنالهائلبتراثهالقديمالحراقوكان

التىالعديدةالدراساتكانت+91سنةومنذ.ابحثاهذافىالأهتمام

السو!اْنى؟الأفحا!فىونشرت6القديمالئم!رقفيالأقتصادىللتأريخخصصت

.المئاتعددهافبلغت!،ثرتقد

ملموسااهتماما6المضما!هذافىْانجزالذيالحملاثارالأخيرةالآوْلةفىو

شيَعف"وردتالتىالأثراتءنكبيرعد!فىظاهرافيهـاهمماالغربفى

جداحغههـةقلةسوىمنهمتكناموان6الغر.ليينالباحثينايديعلىالصحف

منتظمةبمفةا!خاصةاالأدبياتلتعقيبجدةءحرفةالروبةاللنةتعر!كانت

فكر!الامرهذاعززوقد.الروسالباحثونابداهاالتىالملاحظاتمنوالأنتفاع

أتأرينإلأقتصادقياعناهميةالسوفيتيةالابحاثاكثرمنمجموعةاصدار

الانكليزية.باللغةالرافدينلبلاد

حواو6اربعةالميدانهذافىشاركواالذينالسوفيتالباحثينلينمن

01ينالراونبلادفيالاقتصادممماالتطورلكاملالمامةالصورةعنالثىاملةمفاهيمهم
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تأريخهاقضاياعنواسمةدراسات-ا!الأتمنعددالىبالأضافة-نشرواس

.(9)دىلأقتصام

المستثمرقينعميد'5Wشةتوفيالذىستروف"الملامةويمتبر

يذكرانيجبوكذلك.منازعبلاهذهمحانتهاحتلوقد6القدامى"السوفيت

الذى،تيمينيف.أ"السوفياتيالحلميالمجمعوعضوالبارزالآثارمؤرخ،يضا

6،القديمةسومرفىادولةاقتصاديات"مقاخهلانذلك.9599سنةْتوفى

الثالثالالففىوالدولةالمحابىالىالحاررةالزرإعيةللمقاطحاتشاملتأريخ.وهى

جاهالذىالاساسيالمفهوممظاهرمنكثيرفىتديلاتاحدئتقد6الميلاد،ق!ل

.!سنرويه

فيكولسكى..فمالحالمابن)نيكولسكى..من"وجههالذيالنقدويحتل

6،سترولْى"مفهومالى(1791-كةتوفيوالذىإلم!ومرياتفي(المتضصص

فيالم!تعبانالقائلةالفكرةبلواتةالذينالماصاءآخركانلأنهمهمة.م!انة

اريفىاالمجتمعاهميةعنكشفقدولأنه،ارقاءمبخمعيحتيرالقديمالشرق

تحريرعلىاشرفالذى،دياكونوفم.!!ألىالأشارةتنبغيواخيرا.،والحائلي

.الدراساتمنإلمبصوعة-هذه

تطورهاوالقديم1الث!رقفىالرقمجتمعاتتكوينمشكلة"ستروف.ف.ف"1(

تومقالات،3491لنينفر.اد27عدداGAIMKمجمةفىفثمر"اوانحلالها

سنة79عددخةالمبأت2ذفىالقديملضرقوالاجتماعيالاقتصاديانتاريخ

والمثمرينأبعوالراوالحثصرينالخامس1القرنينفيلكشدولة5و،3491

.61!\موسكوالميلادقبل

.5691ءوسكو/القديمةسومرفيالاقتصاديةالحالة:تيمينيف،"ا.

الرافدينبلاداثالارضوفلاحةالخاصةالملكية،نيكولسكي.م.ن"

.4891منسك،القديمة

94t*Oلننفراد،أشورفيالاقتصاديةالعلاقاتتطور:ديا-لونوفمه.م.*!

.9591موسكوسومر،فىوالدولةالمجتمع

الكتابفياصللواردةاوالتحليقاتوحللث!رمسلسلةأعدأداضمناو:ملاحظة

اكثر.أو*واحدةنجمةبحلامةاليماأشرتافقدومثروحناتعليقاتناأما

المترجما
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هذابالاشورياتالمتخصصينالشبانمنعدداقتحمالخمسيناتسنىوفى

منهمنذكر،الموضوعلهذاا)مامالأطارفىجديدةبفمالياتفساهموا،؟ابدا!

كا"دندمييفهـع!.ا.و6يانكوفسثَا.ن.ج5و،سركيسيان.خ.ج"

لممكتيالاقتصاد!ماالتأريخفىاهتمامهمهؤلاءركزحيث،جاكوبسن.ا.ف!5

مهمةسوفياتيةمساهماتتضافانيجبالباحثينهؤلأءاعمالوالى.آشو:وبابا!

منالقديمالادنى.الشرقفياخرىلأقطارالأقتصادكماالأتجماعياضأ:يخاعن

والامبراطورية6وسوريا6واوغاريتأ*(كاوفلسطينفينيقياءوء*صرخات51

وكذلك6الهلنستى)،0(والشرقءوفارس6ومحاذيءوعيلامءا!اهـتوش6احتيةا

والصين.ا6والهند6الوسطىسياآ5)***(ب!5

تأريختاركين6وحدهالعراقبتأريخ6بال!خاهذافى،انفردناقداْلناعلى

أقارىءاققبلمااذا6مقبلةاخرىمطبوعأتالىالقديماكصرق؟ىاْ،ص!ى!خط9اْ

حسنا.قبولأا!-صوعةرزء2

مصادراساسعلىفامإْلما،ال!برةالأهميةذاالحملنانهذاهـعلى

احالياءاالراقعْيراخرىمناطقعنوردتالتىالأشارةاعشيةامسمارباتل!!!

..غغ5و،باسيفا.م.س!منكلاعدهاصحائفهذهومن.اهملتثد

ملكسفيلى".ا.!غو6،ايفانوف..ف"فو6"!لمزر..لملاو6(سيشكيو!ض!ا!

بمضصحائفوكذلك.وضكيرهمaيوسفوف..بي"ش6"!بدكما.أ.اِ،)

.الكتابهذأفىاطشاركينالمؤلين

منالسوريالساحلعلىوْدقعشمرةرأسباسمالممروفة!ي:ا!عاريف.

نقب.كيمومتراعئنربئلائةاللاذقيةمدينةإيشماالمنوسطالاإي!لىابمح!ر

عثرالخامس1القرنالىتعودأثاليعلىفحثرلاشافير"الالماني1الأْئريفيها

.اصب،فى!كصل

منالثصرقمنالكبير1اسكندراحتلهاالتيالمناطقبهيةصداهت!ستياا!ضرقا،ء

رسورلا.واارانإعرأقاأمما!

ينسبواليهاالرانمنالضمالىالجزءتتقعالنيفاش.سمنفقةهيلرداءه*

الميلادقبل025سشةن5ألفترةفالو-أنحكموأاصذإنات9تا:،

ميلاد.ية.دصتةالى

-1-ب!
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بحثمنهاحذف6المجموعةهذهمواضيعاختيارعلىالمحرراقدموحين

كبيرحدالى،اعتمدولأنهعقمامعظمهفىالآناصبحلأنهنيقواكسي".ن.م"

تحذيرههىنيقولكسيلبحثالوحيدةالميزةلأنذلك.معروفةمملوماتعلى

ارزىاالكبيرالدورالىاشارتهوفى6الرقاهميةتقديرفىالأفرا!منالباحثإن

متأخرةمقالأتعدةفىالاَراءهذهوردتحيثللارضالمجتمعملكيةلعبته

.ال!ضابهذافىالمشاركينبحضبينهممنالمؤرخينمنلحدد

علىالعثورنيقولكسيبهاارادانتىالمحاولأتفالىُاخرىناحيةومن

نفسهموتخلىوقد!؟مقنحهت!سنلمالقديمالعرإقفىالأقطاعيالاقتصادسمات

النهاية.فىعنها

للدراساتاهامةاالنتائج6الانكليزيةباللغةالمسلمللقارىءنعرضولكي

ذلك!فىبما،برمتهاودياكونوفوتيمينيفستروفمنكلوضحهاالتى

اليها6الاشارةئمومن6عليهااستندتالتىوالمصادرالمنطقيةوتحليلاتهااسبابها

فستحيلايحتبرذلككانشلما.كماملةترجمةالدراساتهذهترجمةمنفلابد

كلعلىيعرضانالمحررقررفقد6هذاكتابنامثلكتابفىواضحبئمكل

عفاهيمهم،يبينالذممماالحامالمحتوىتضمواحدةومقالةالمؤلفينهؤلأءمنواحد

كيماخاصلموضوعاخرىمقالةخصصتكماْ.المستطاعجهدكاملة

استحمالها.وكيفيةالاصليةالمصادرومدىالبحثطرائقبذاكيوضح

تكونهالذيالمدىعلىيحكمانالأقلعلىخاصةبصفةالقاوىءويستطيع

وفيلئه6اعليهايعتمدومقنعة،الباحثينهؤلاءمنكلاليهاتوصلالتىأختائجافيه

اليها.تنسيرالتىالمصادرطريقعناسبابهامنالتأكدفرصةلهتتهيأ

بصفةالأخرىالموضوعاتحولالجدلبتعقبيهتمؤنالذيناولئكاما

الاصلية.الروسيةالمطبوعاتالىالحودةمقدورهمفىفانءاوئق

فىالسوفيتمنالقديمالعراقاقتصادياتلباحثىالناشىهالجيليتشل

بحيثالأبحاثهذهاختيارتموقد.هؤلأءمنواحدكلكتبهمابحثيناوبحث

9!--
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السوفياقى.الاتحادفىدراستهاتمتالتىاقديماالدراقتأريخعهودكلفممل

مدرسةتطورعنصائبةمحلوماتعلىبال!وليهتمالذممماالقارىءوعلى

الاولىالدرتفىيدرسانالقديمالثمرقعنالسوفيتالاقتصاديينالمؤرخين

وتطورهاالأولىالرقيقمجتمعاتقكوّنقضية"المحنون،ستروف"جث

هذاكتابنافىنشرتالتىالاخرىالمقالأتاما.،القديمالشرقفيوانحلالها

والدراساتالآراءفىآخرقطورعلىستطلمهفانها6الفارىءيديبيننضحهالذى

والأفكارالمفاهيمفىالفروقمختلفوعلى6السوفيياتيالأخادفيالميدانهذا.في

ومعبينهمفيمامحاولتهمونطاق6السوفيتمنالأشورياتعلما+لدىالشائحة

الغربفى.الباحثين

يتطرقلأاتىاالانجازاتهذهقييممنالقارىءيتمكنانحررالم!يأمل

كبير-نطاقعلى-ضودوالتى)السوفياقيةالمدرسةحققتهاوالتى6الشكاليها

ضئيلبجهدالاازاءهاالغربيونالباحثونيقملممما(النظريةقاعدكاالى

.الميدانهذافىامقارن

موجزةظخيصاتتحتبرالكتابهذافىنشرتالتىإلبحوثكلان

الأفرادعنتيمينيفبحثامثالمن)منهاالبمضوان6موسحةاصلية:لبحوث

فيامامليناالافرادعن!شروفوبحث،،او-با"عمبدعزرعةفىالحاملين

فىآشورءندياكونوفوبحث6الثالثةاورسلالةعصرفىالملكيةالمزارع

اختصرقد(السلوقىالمصرفىبابلعنصربهيمصيانوبحث6الوسيطالحصر

آضر.بشكل

بحثوكذلك)2(الكتابهذابهيفتتحارزكلماا"ستروف!بحثاما

.كثرااختصارهماتمفقد6الحديثةآصخو:يةامبراطورعن"جاكوبسن-

عنفقراتهمعظموتتحدث.عامةمتاقشاتذاتاتفقراستروفبحثفى)2(

هذهفىحذفهاقموقد.وغيرماالصفرىوآسيايقياوفيةوفلسطينمصر

واسعا.تلخيصاتلضىلماقالعراالىتشيرالتيالأجزاءانحينفىالطبعة

_o_%http://www.al-maktabeh.com



تلخيصتعتبرودياكوْلوفتيمينيفمنكلقدمهاالتىالباقيةرالبحوث

6"نوزالاعنياْعءفسثَامنكلبحو!؟؟تبينما6الأ-زاءهـخمدإةلبماخب

ال!!اتبا-استخلصيتل-.صاتكاالأخمينى)*"ا!صرافىبابلعنو*ْلدشيف

مذءافر*توقد6ميعالمواشهذهعنكتباهاإشالبحوثمنعد*ءنالمدكوران

خاصة6بصفةالكتابمنالطبعةلهذهالتلخيصات

منوالأقتباساتالأساْيدامنامائلاالقدرنتدبرانهذهوالحالةولأبد

البيانات-نزيزبهاريدالذيالمستفيضالجدلوكذلئاكاشاكلهاوماالنصوص

التحويضتعنيلأالتدش!اتهذهانهوبداهةامفهومافانهذاوعلى.المطلوب

الأصلية.الدراساتعن

إرالى-،تتتأرالىالنظروجهةمنبحثاهمفاناضرناوانسبقوكما

،استروف!وضعهالذىا)؟خابفىيتمثلالسوفياتيالأتحادفىالقديماكصق

.(1القديمالثصقفىواْحلاأ!وتطورها،الرقيقمجتمعاتت!ونقضية"عن

الحدما،بقامالتىاللاحقةالدراساتفىالهائلتأثيرهالبحثلهذاكانةلمقد

القديمصرقاكمجتمحاتبانوالقائلة"فيهالاساسيةالفكرةوكانت،ا!سوفيتا

حظيتقدةالف!صهذه6الرقاساسعلىتقوممجتمماتالىتصنفانيجب

سنة.ئلاثينطيلةالمؤز!-السوفيتلدنمنبالتقبل

ذاتتبقلم،قرنثلثو+!أت!لدةالمَؤ!فياناتبحضانطيحياكان

ونبذوأ،منهاالبحضانتقَدَو3َقدالسوفيتالدلماءانكماءالوقتذلكبعدمفحول

مؤلفهفىابقةالم!مفاهيمهمنكثيرعننفسهالمؤلفقخلىكما.الآخرالبحضر

ستروفهساهمةفانذلكمنالرغموعلى."أجماعىاالرق!المحنونالأخير

المل!صةالمزارعفىالعمالاحوالعنمحمها2والتىالدراصاتلأن.مهمةظلت

51اجرالذممماألشاملالبحثانولو6عتيقةاصبحتالثالثةاورسلالةءصرفى

هبطوأالذينالاخمينيونفيهامشولىالذلىالوقتبهيقصدالاخحت!االحصر*

.م.ق331-055سنةبينماالفضرةفىوذلكبابلعلىفارسمن

فىالماذيينالحكامعناستقلملكأولاخمينسالىالاخمينيونويةسب

.ذربيجانو،1اهـان1
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سومرفىادولةااقتصاد)كتابهمنالثالثالقسمفىاكعلمةعنتيمينيف

من.ثروةاضافقد،الطبمةهذهفىواسعنطاقعلىلخصوالذى(القديمة

ولأتقل6وإهةكمالأامخرالثالةاورسلاإةعصرعنمعلوماتناوجعل،التؤاءجل

المعابداقتصا؟؟تعننفسهتيميففابداهاالتىالملاحظاتتنكاهميةعنها

اكأالموجزةالخلاصةفىماعرةالتىاضتاثوا،السابقةالدمودفىالسوهـهـية

.ال!تابهذاضمها

المزارءإياتاقتصا.دراسةكىاساسيةبصفةدياكونو!ثاركةوتتمثلى

فيآشوراقتصاديات!وكذلك،إمبدااشرافاعنْالخارجةوالمزارع؟الملطَية

مختلفة.عصور

بد!اسة3معظهاهتمةِقدالأضوكأياتبأالمتخصصينسْاثيء11ابىيلاما

اهبكانحتوربما.بهاالمحيطةالمناطقاو6بابلتأريخمنالأخيرةالهصور

المطلمقةالأه!بةاءلىاضأكيداهوب)*(ا!ابحدمافترةفى-جققتالتىالأنجازات

وذلك6الجلا!ةبلوالثانيالالثالالفإنفىوالريفالحائلةمجتمعلدراسة

فيها.العاملينالأفرادوعمت(الماكاو)المعبدارضع!تفةصلبثبَك

لمذاكمع"ل!اهـةالن!هذه!اغمناول،فيقولس!حممان.م."وكان

الىبالأستنا!د.باكونوفءلميهـابرهنثمومن6(المحبدوارضالمجتمعبينيفرق

إهـالتىالمصاءصاعتمادا،ينكوفسكاداوكذلك6اساسيةآشرريةمعلومات

الحالى.القرنخمسينيات!ى"دانوزافيسفت51

علماءبينالبا!زةشضصيةايقل6591سنةوفاتهحتى"سضو!،دَنو

إراساتهيضمبانا"صحررهناالمجال.بسمحلأالرفىلسوءو.السوفيتالاَثار

اضفصيل،راما-.سة111آ!اءهيعم!32!شان6المضماكأهدْافيا،هصةكبيرةالحدبنه

و!ت،سرْجوركأ*(ءىصرقبل!ا؟خ!!يختأرعناليماتيرذلاتهمدوْومنها

خاصة6بصفةالمهمبحثهوكذلك6ائةإ)!السلالةعصرؤى"ا"ور!اقتصاديات

والمعب!6،خمعالمب!عنفيهبحدثاءا!ذممما6ال!ضابهذافىدرتأموالذى

6391م!لمهفىالبحثهذاشر1ْ،والقصر VDI11-34-!3امددا،.

.4591-!3!1الثانيةالعالميةالحرببذلكيقممد
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يكنلمالسومريالمجتمعبانيحترفستروفكانوان6البحثهذاففي

المجتمعوارضالمجتمعوافرادبل،حسبالمحبدولىارضالمحبدافراديشمل

وظاهراواضحايلَنلماضمييزهذاةأن2-حاوقدانهالأ،ايفاالمعبدخا!ج

اراضيكلانبقولهعنهاعربوالذى،دياكونو!يظنهكاناصذياشكلبا

للآله.مدكاتحتبركانت6المعبدواراضيالمجتمع

هذامثلالنطاقمحدودةمجموءةفىتشب!ايم!تلأالمرةهذهانومع

فىالسوفيتالعلماءعرحكهاالتىالرئيسةوالاَراءالملاحظاتان119احالياال!ستاب

هنا.شاملةبصفةمشلةكانت6القديمالحراقاقتصادياتدراستهم

الدراسةءالمجالضيقبممى:بحذفهاعلىاجبرناالتىانقاروابينفمن

الحرإقفىالاجتماعيةالأقتصاديةاملاقاتافىالدينياصاملادورالىتشيرالتى

للمجتمعمفصلتحديدوهيوكبادوكيا)4(6القديمةآشورامنالمن)3(القديم

بالأستقلالالمتمتحةللمدينةالممالدوروعن6أكشى)6"العصراوا،البابلى)"(

الاكديةالسلالةمنمنكاولوهووأكدسومرملوكأعظمالاكديسجونهو

النصففيسنةوثمانيناحدى1حكمواملكأعثمرأحدمموكهاعددب!خالتي

سنةوخمسينستايصرجونحكمداموقدالميلإدقبلالثالثالألفمنالثا!!ي

..م(ق5!22-)0235

أشوربلادفىالاجتماعيةالأوضاع1نأريخفىْمثساركة:ليبينأ..ل)3(

)65(58!1 PAL. SB9و.P .58-41 Mالاجتمداعي/التركيب:دياكونوف

6عدد80!371الآشور!طللمجتحالديضحيوالتركيبآشورإلادلْى

أساسعلى)القديمالعالم1توالاجتماعية/الدينيةالعواءل560-43ص

.!17-167ص2عدد7516391مجلةاةْادءرمرالمصادر

ارْوا،عتيقايعتبرRZOAفىدياكو؟وفكتابثالخاصالة!!ان41(

.ب.ن8يدعلىو-لباووكياأشورعنالاَننشرهايجرىحديثةدراسةهناك

.،نكوفسكا11

.302صالفهرسانظر)5(

قدالكشيالعصرعنتيا&ءرفياتحادالا/تكتبالذيالوحيد1الهحثانا)6(

ولمستروفأراءعلىالاولىالدرجةفىيمتمدوهو!ثرشنزده،"ز.وضعه

دراسةتأريخلا(يابوستوفسكام.نعنمأخوذ)خلاصتهسوىمنهتنئصر

بعدما.وما252صي6291موسكوالسوفياتي1الاتحاد:القديم1الثمرق
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والمدنيةالملكيةالسلطةبينوالحلاقات6الأشوريةالامبراطوريةفىالذاتي

.I،7ذاتياالمستقلة

الثانىالألفاافيللاقتصا!باك-صةسيماولأكاالمهمةالآراءبعضكشفتوقد

يح!س!الذيال!صث!فهذامثليتحهدلأبانالمحررقررذلك.ومعءالميلادقبل

علىكلالمؤلفينآراءمعدائماتلاءع!لأقدوالذممماإ!ضوعيةاآراءهبالضرورة

الذيالبحثالىيشيران6الامرهذايهمهالذيالقارىءمستطاحوةى.انفراد

القديمة"آسياغربيممالكفىللاقتصادالأصاسيةالسماتلابحنوانالمحرركتبه

الذى"إيالأمصايخدلتآ:ليالدوإؤتمرا!فمالياتمم!تةبالأن!طيزيةنشروالذى

المجتمع"المعنونللبحثالأن!لميزيةالترجمةوكذلككا5W-نةنخد-شفيعقد

9عدد7516299مبلمة"ا&وفتالباحثينلأعمالحلبقاالقديمالشرقفى

والاثارلاالأجناساعلوم"مجاةفىبالأنكليزيةثمراتيهـا،69-34ص

كتبهااكتىإ،بحاثا-لمسلةالىا،نحافةبا6391سنة2عد*بويوردُ"ْالسوفيا؟ية

01وVDI.-لمتي!ى6791-6891سنةنثصرتاضيا6دياكونوف

مجلةفىأصلانثمرالذيالبحث"لهذاتمامامعدلةترجمةفببا-لونوضع)7(

46!1 VDIعنوأنتحتبالانكليزيةالآدْصدرتوقد41-53من؟عدد

.الميا؟!قبل007سنةحوْاليمنبابلعن-لراس:دياكونوف

Denoلاندسبرجربنو"تكريمتدشاسات Lan 3 bergerجامعةمعهد

.323ءلى1?55ضيكاغو:الآشوريةلادراساتشيكاءهِ

).(مانشنرسومسلةعنستروفبحث-لانالاساسهذاوعلى)8(

أعاد:قدتماماعقيما(الكتابهذافىيدرجلمالذيتيمينيفبحثوكذلك)

التيالبيعثيقةثعنستروفملاحظاتوكانت.مؤخوافيهالنظرالمؤلف

يةاسمومراللكلمةترجمتهويتسركا."سيو،يسنا.ن.!جمنكلنثمرها

seكيئثيتو! kinقديمة.غدتقدنقولهمنوبمضااء،تأ

حكمشافقتالتيوللأحداث،الأسبقالسومريللتأريختفسيرهانحيْرلْى

.اضقاشامناعثيراأثارقد"اوكأثكا-ينا"

خأ:هوهـا/لأ!رويةالاء-منالنالثالملكهولماamstusولتوسوماث)5(

122الى2285منسنة15حكمهدام!الاكديل!رجون Vمق..
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الترجمةطرقعلىتييراتاجراءفى.-قيخربانهالمجموعةهذهمحرريرى

لدنمناستحملتالتىإلاشاراتانما!او(القليلةالحالأتبحضباستثنا+)

الزمنبمرورواضحةوَتتتوضيحهاتمالبسيطةفالأخطاه.الكتابعختلف

بشاوان،ودياكونوفتيمينيف)9(مؤلفاتفيوكذلكستروفمؤلففى

.9"السوفياقيةْالاخادفىواسعةبشهرةخظلمالكتابهؤلاءمفاهيمهن

الوقوحالمحتملةالاخطاءلأسهسصالمحاولةايةالكتابهذاتح!هـفىولم

الى.خيلانهولو6الامواتبينمنالآناصبحوانالذالباحْينم!ؤلفاتفى

اتىاالاخطاهبحضتصحح-نفسهالباحثوبموافقة-الأمكانفيانالمحرر

.الكتابمنالأحياءابحاثفىتكتثمف

السوفيتيةبالاب!،ثفهرسالمبصوعةهذهفىبحثكلالىأضيفولقد

وبابلسومرعنالسوفيتيةبالابحاثفهرسالىاضافةالموجودةالموضوعاتعن

فىألشرقىالمهدقبلمنلمحتوياتهاتلخيصاتمعبالأنكليزيةنثصتوآضور

بوستوفسكايان.م"لَتابوكذلك.6391سنةمصورةوطبعتشيكاغوجامحهْ

معبالروسيةنشرالذى،اسوفيتىاالأقحادنيالقديمالثمرقدراسةتأريخ!

\.NNyسنة"ويمكوفىالبحوثلكلخلاصة

اتهم1انه1كما.ترجماتهمنوبضعةت!مينيفنقولالىبحقالنقدوجه)!(

"لوكالزكيممى8وبينْاوروكاجتا)*(وقعتالتيالفعليةالحوبإ،همأله

لكش.اقتصاديات1علىوتآئيرها

كا-كان)السومريةلمكلمةدياكونوفتفسيرسترو!ناقثسوه!-فا،01(

Gan Goوجهةانحينت،مغلوطةقاعتبرها(المرْدفمة1الارضأئي

،التساهلأثارتقد(*،)0شمكينم"الكنمةعننوفياكودنظ-

!السلالاتالخاصةبالدرإساتالمعنيينالسوفيتالكتاببحضانتقد1بينما

.اذنجويالحاؤاحيللمجتمعدفسيرهيةْسالبث

!الملكانتزع.مضهموالاخيرالحدايثروهولكثلىم!:كأفهرمنورثكاجينا12،+(

واجتماعيةاقتصاديةباصلاحاتوقام،دإ،صه:ش"ت،تإلذيلنداإ!كَألمن

ملكرْاكيسيلوكالعميهقضىالميلاد1قبل2355ستةحدودفئحكمواس*لآ

لحكط.وأخضههالكث!غزاالذيلَاءالور

.،المفتش،السومريةباللغةتحنيداول+دا+9،5مثصممينم)55(
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دهرس"عنوانختادرجت،كا5591شةبدنشرتالتىالبحوثاما

Kielschriftbiblioالم!مماريةال!خابة Graphleالشرقئجلة.فيOrlentalia"

اعادتالتى،غريسا.يلى"الدكعورةبالثعهـالىكثيرامدينالمحرروإن

يدركانبالأنبمالميزيةيت!ثالذىالقارىءوعلى.الترجماتمنقسمهـفىالنظ

الماديةالمدرسةمنالباحئينبحضنتاجاتفىوردتالتىالمهمةالعباراتيمض

مؤلفاتفىالطليممناهاعنختلفمعانىفىاستضمتوالتى6التأريخية

منمرحلةيعدالأقتصادىالاجتماعيالتكوينانذلك،الغربيينالمؤرخين

متفوقةبصفةمتميزاكلهاللبثمريةالعامإلاقتصادىالاجتماعيالتطورصراحل

فيالنموذجيالانتاجعن(بالضرورةالوحيدةالصفةهيقكنلموان)عحلأروة

المرحلة.تلك

التكويناتعنخمسةبينيفرقواإنالماركسيونالمؤرخوناعتادولقد

الاقطاعومجتمع6الرقومجتمع،البدائيالمجتمع:هيالاقتصاديةالأجتماعية

اولالاشتراكيالم!خمعيحتبراتي)الشيوعيوالمجتمع6الرأسماليوالم!خمع

تصنيفحولاجدلمنضيءمؤخراحدثضدذلكومع.(فيهمرحلة

الاقتصاديةالاجتماعيةفالطبقة.الرأسماليالمجتمعتكوينسبقتالتىالتكوينات

وصائلتمدكفى6اعاالمميزةعلاةاتهافىمتحدةالافرا-منجماعةءنتتألف

ألمجماعاتالاخرى.بممارضتهاو،رصياسيةواجتماعيةيةاقتصادبمصالحو،الأنتاج

طبقة.يقبرانيمثَنلأللسكانآخرخمعايفانهذاوعلى

يستطيعلكنه6آخرلشضمملوكايكوناونياالثسخصفهوالرقيقاما

هذاوعلى.لهثروةصفةؤىلش!الأنتاجئلkوصيحوزان-محينةحالأتفي-

المدنى.الم!خمععنخاشجايحتبرفهو

شخصيةبصفةتابعايكوناكنهالأنتاجوسائليمتلكشخصفهوالقنواما

(6المجتمعمنإخرىمقاطعةالىترعيةبصفةطادةينتميانهايآخمهـ)ضضصإلى

اقتصادية.غيربوسائلاْطاعةعلىويجبر،للاست!لاليضعومااطيئةتابماإو
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تملكالتىالطبقةبينالتناقضفيهيقومالذيالمجتمعهوالرقومجتمع

جتماعية119اطبة!ةش.لين(ءالباانفسهمالمنتجإنتضمانتى)الأْشاجوسائل

فب!بوصائلالحما!علىآتو!ءاضىوا،الانتاتوسائلمنالمحرومةالأقتصادية

فيه.السائدةالسمةهىوتلك6اقتصادية

لتيجةلَهذاْمجتمعؤىإ،؟تاجايكونانبالضرورةالحبارةهذهتعنىولأ

منجم!وتهناكيوجدلأاناو،وحدها،رقاءيؤديهارزياالمملاستغلال

التابمين.شبهاو،الأحرارالمنتجإنِ

الاقتصاديةاطاعةااساسعلىيقومالذيالمجتمعفهوالأقطاعيالمرتمعاما

اعضهمالأنتاجوسائليملكونالذينالمنتجينمنالممتةلمةاطبقةا-انبءتالمطلقة

تمتل:اطيئةءالحاكىةاطبقةامنديينفرالأعفاءشخصيةبصفةتابحيننون.ب!س

مقاطصاتالىانقسامههواغبيلاهذاْمنلم!تمعاضموذجياوالمثال.الطبتهةتلك

وملبمابت،6(الفانونةاصقد!ذمنمحتلمفةدرجةمقاطعةكللأءضاءفيهات!ون)

بالضرورذتضىا،ا!بارةاوهذه.تقديرأق!علىالأنتاجوصائلإبمضفيهالمنتجين

تظهراضىاالظاص!ذو!ى6ا،ؤطاع1اساسعلىاغائماالممبخمعالأبويالترميب

.الأخرىالأقتهاديةالاجتماعيةيناتالتكوفىايفا

افراداستمما!ااخرىمحددةعباراتسيلا-فاغا!ىءإانالمركدمنو

01.فهمياساءةالىاسحالاتأهـءظمفىتؤديلنهـااغ،السوفياْنيةابزتأريحْيةالمد!لبة
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الاولىأف!ملا

واخلالها،وتطورها،الرقمرت!ان!توين،سألة

ا!!ديم)1(اتنرقإفي

ل!سترو.ل!.ف!

قورنمااذاكاوالفرات؟جا"لنهريالدنياالمسارببينالممتدإياسايبرهـا

6الفروقمنوعديدةم!صةلصاطا،ْيقياافرثماليفيالنيلاخهراساطىءا6بالمرهـى

ناوفلبمتحصىلأعديدةفاقرون.امماثلةاالمظاهرمنمعينااعدإيبرزكما

عماصورةتعطيناالاقلعلىمصرولأبابلبلادخنلم،ا!لأنسانعملإحواماان

حبوبومخزن،مزدهرةجنةفتغدوان6متأخرةتأريخيةفترةفيطيهستصبحات

."هـكزهتؤلفانكمانتاالذياص!اعاالجز?ث

،الحمياتتستوطنهاو،المستنقعاتتةعرهاسهولأالمساربهذهكانتفدقد

.صراتالحثمنيحصىل!وعد!%مةالهشالأفاعيالخطرةوالوحوش

الانتقالعلىالاصلفىا!غمتقدإن!بوبريةاقبا"للبنيفترضهذاوعلى

لرشكبتها.خلافا،النيلواديالى:)+"ا!اميةانتقالمجبائلبتحا6بابلءسهلالى

6القوةناحيةمنعليها.ضةوقةاخرىةبائلمناضغطالقبائلمذهخضعتولقد

فيلهمعأمناالا!ثوريينأعداءوجدمثلما6الوادياتءستقمانيلهاالامنفوجدتْ

.المحرر-الحاليةطبعتهفيالبحثهذامنمصرالىبيمرالذيءال!ةكل51()\

Hamitic)1;لقبا1+، Jِنهرسواحلع!،تنتثصركانتاة

القديمة،العربيةالتواريخشرتيتنسبوهي،،افريقياضرقيحتىوامتدتالنيل

"سام"الىالساميةالاتوامنسبتحينفيالطوفان/ض!احبنوحاولاداحد،"ةحامالى

السَلأم".عليهلنوحالاخرالابن
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لهـ.صب5ْعداتقعاتمناحلقصىالفرساعداءأو6الأدنىالفراتمستنقعات

.2(ةهـونربحدةذلكبعدالنيل

وقبراقدكأ!الواديينمنايفماالمستوكلنونوحدكاالأمنالىوبالاضافة

خلا!أقا!ى.تالأصطصيدوراءمنعلإ"أجصولايم!نالذممماالطحامءنفسبيا

اطويا!اطوالْنأرج!سهروومصربابلاقتصادياتفىباهميتهيحتفظالمسكصيد

اخذتوعند.حما؟اد.صكصيد!اساسعلىالقائمالأقتصادففي،)3(المتلاحق

!لأت-ندا!لملأئمة5الظروفكا؟ت6المستقرةالحياةعلىنفسهاتوطنالمجتمعات

السمكصيدانفجدبالقنصالسمكصيدقورنماLفا.نسبياواسعبنطاقالرفِق

عملبركلنوقد.لَميةواوفرثباتااكرالطحاممنتموينعلىالحصوليضمن

.1)المتزايدةلَفاءتهعلى،وغيرهااكالشهصنعوفىألصيدوإِلأرقاء

لجو،لَنأماإمثابةقسشمملالآنحىا)-قيتذلكمندْاورصنقه،تأ!لزاماْ)2(

القويةالقبائلأيدكيعلىللهزائمتمرضتألتيالقبائللَلأررنمنوسكن

الغربىالشاطىءبينالممتدةالمضطقةنجدالمثالسببلفملى.لهاالمجاورة

التي،بابيسا!قبائلاستوطنتهاقد"امو.برو!وبحيرةفنجانيقالبحيرةْ

لهـ!المجاورةالقبازل،المكانذلكالىدفعتأنبعدإلممهمتقهاتمنجاءت

استوطنتولذلك.قبلذيمنأقولىكانتانهاعلىبرهتتوالضكماسابقا

.الفيضانمياهتغرهالامرتفعةأراضيمنقطحا"بابيسا،قباْل

:Raizel.918-188عنمأخوذ Volkerkunde IP

القبورجدىانعلىالمنقرشةالسمكصيدمشاهدانظر:"صرالىإالةسبة)3(

W.زنكسيفرء.")فنثصروقد Wreszinksi"!فىالرسوممذه

KultergeschichteZurالمصريةالثقافةهـعنَالمحنونأطلسه Agyptisichen

قبورأفاريزتتناولالتيمؤلفاتهات،كليس.ل"يدعلىدرسهاتمكنا

فىميدلبرغالملومأكاديميةنشرتهاالتيوامصرفىوالوسطىالقديمةالمملكتين

\.g)'1و0151سنتي

ا-لدتهقدالاسماكصيدلعبهالذيالدور1فانالبابليينالىبالنظرأما

منعلمناوقد.(اوو-با)الآلهةمعبدسجلاتمنأصذتالتيالألواح

يؤتىكانحديناوالمجففةالطرية.الاسماكمنوفيرة-لمياتانالالو)ح0ْلمك

A.انظرمنهتوزيحهايتمأوالمعبدذلكالىإما Schnieder: ! Summeiisc:-. e

55.TempelstdtEssen an der Rheim P

انظرالاولرل،1سلالةءصرفىالسمكصيدامميةوعن

187.Scheil:RAX. .V P

Koschaker:Ungnad.17وكذلك Hg Vol 6 P
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اولمُكلدىالزهـنصرورتح!نحقاخذكااسهلمثا-،يدااملَأانياتيالىواءْصافة

يمكنطيبحصاد6الممستقحاتفىامحدضبةابةا)تؤىلا6إشابزرأعةشرعواين!أ

البدائيةالزراعيةالأدواتبر!و؟ةالمرتفعةالأراةصزراعةوراءمنعليهالحصول

الاعمالهذهديتةِإخساءاوكا؟ت.(الأستعمالاث،ئحةااخشبيةاصاكماله)جدا

استمرتقدالبدائر،بالمحراثشراعةاةَتهـةت!ونانفلابدولذاك.اساشبص!ة

بسيطرة-!دااكاطقةاإ،ثاراالىاغسبةباذكرهامنلأبدالحقيقةرهذهطويلةلاإ!طْ

العصورفىبابلوفىصر5ةىنشأارزىاالعلبقىالمجتمعفىسرة119عاىالأما

.مصر)ث(فىالثمائحةالمحارفبقأيام!نسرة9ا1علىأ،م1سيطرةو"نعتبر.ا،خأخرذ

مدوْلاتاحدىفىعليهاعثررفيمةميزةذاتقطحةفانسومرفيىاما

Diemelدايمل"شضمهااضىاللترجمةطبقا-نجين،ْلَاجينااورو

اوةصحقدا؟بعدفيماعنهالأشارةستردالذيامصلحاالكَثىملكأوروكاجمنابان

يتزوجنانيستطعن(هوسبقنهالمواجىااى)السابقاتالنسِا،بانتالمثمدوْشهى

.لك،-)ش11
وبعبار-6دبسبباحبرهبارجمهنيتمالاناخساءاوان6كأجلين

.")ْبالموتعليهنيحثَماخرى

تربيةحرفةالمستنقماتاراضيفىالبدا!يةالزراعةصاحبتولربما

إالواديينكلافىالدواجنتربيةعلىداجلاالتنقيباتوفرتوقد.)آ"المواشي

.جدا)7(سابقةسكلصورفى

الشماليةالاجزاءلَانتْلقطنالتيديةا!االفبازلبعيْىشائعاالرقكان)4(

السمك.صيدعلىيحتمداقضءمادها؟نوالتيَ،ليةالشصأمريكامناضرقيةا

Averkiyevaافركييفا"قدمتهالذيالتقريرانظرالقبائل0هدْهبيقالرقعن

.4191موسكو-لنضفراد.الشماليهيكاأمرهضودبينالرقلابعضوان

حيثالمصريةللعائلةا،برةالسماتهذهمنلهنانذكرأتمستطإعنافي51

حقوقاالنساءتمنحالزواج1عقودكانتوحيث،أمهباسميسمىالولدلَان

.الرطلمعمنساوية

ساكيدانكان-توريو24-2:02المصورلَاجت،اورولوح)6(

Thurean Dangin Sakiمجلةفى،دايمل"وترجمة24ص

.0291سنة04ص2عدد،الثمرق"

بيداأشزا)السومريةبال!خةيسمى!هوبالحجارةائر--م)*(
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المرأةتمدك-قفىتطوراالنيل!وادىفىالظروفهذهمثلاحدثتولقد

وجدتفقدذلكومع.جدابطيئةالحمليةهذهكانتوانكاالمنقولةغيرللاموال

واديانومع.مصرفىحتىالمنعزلةالنبلاءمجتمعاتبينالمباداتعناصربحض

والخشبالحجرامثال1منالأوليةبالموادحسناتزويدامزوداكانبمجموعهالنيل

فيمفقودةكانتالموادهذه"ةلان111ءتحقيدااكنراقتصادىلتطورالضروريين

واضحةإلةالممباإعحابقةاالأش!لجحلالذىالسببهووهذا.المناطقبحض

.اقبايااخخلامتفلَاكسهقمسبقتأريخوافيمصرؤىشكدؤن

ا!سحيق.االوقتذلكفىحتىاعظمدوراالمبادلةلعبتفقدبابلفىاما

متوفرتينقكونانمالمتاناالمادتانوهما-والحجرالأخشابعلىالطلبقجدفهنا

البدائية-الحملادواتصناعةفىكأ!ماالأستنناءولأيمكن6الرافدينواديفي

تبحا6اصبحتالتىالمبادلةفىأكثرفحالنشاطالىجدامبكروقتفىادىقد

ملموكهاثرذات،المنتجةانقوىفىاصاموالنموالحملتقسيمدوراهميةلأزدياد

اخذتالشرقيةالعوائلمنجماعات،نذلك.النبلاءمرخمعنظامتفككفي

.النبلاءمجتمعْاعضاء.لقيةعنقمفصل

النبلاءمجتمعتف!لمثعمليةكانت6!بلاذلكالىاضرناكما،مصرفىاما

الجادلة.تطورصاحبالذممماللبطءطراببطءْتسيرهناك

مجتمعلنظامالداخليالتفككعمديةفىالمماثلالمؤنرالحاملكمانولقد

وا،المجاورةالمجتمعاتضدتنظمكانتالتىالغزوحروبفىيتمثلالنبلاء

الأمكانياتبايجادماالحروبفهذه.النيل1ادىواحافةتسكنالتيالقبائل

ففى.التفكك2عمليةمنبدورهاشددتقد6الرقنظامفيآخرتوسعلاحداث

:Klingenانظرالاهوارمنافيفىالزراعةعن)7( Among The

Patriarchs of Agriculture

انظرمصرفيالمسضنقحاتزراعةيخصالذيالفصلوعن

E.1491انظر1مصرفىفترةأقدموعن Hann: von der hcke zum pflug

.T .E Newbery: Aegypten Alsfeld Fur Anthropologische

ForschUng(Der.A.0-وكذلك 27 Moller scharff. das Vorgeschich

Cliche Graberfeld von Alwsir- il- Meleq Wissenschatliche
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بالظهور،الأراضيمنقطاالمائلاتلتسلكاغرد.بةاالقضايابدأتبابلءمهل

لهبمكانةالرقيقعملاستخدإمظفر!زراك.البحيدالقمنذلكمتا!زىحتى

ومصر.بابلوادييفيالزراعةالتطورمراحلءنإرحاةاهذهرب

إنشأنهمنالمنتوجمنكافيافائضايو!رذاتهبحداعسمكصيدولَان

المحاريثوسحتوقد.عملهلاستغلالالنسبةالرؤيقعلىاعشئ!افيضيهات

هذه،الدواجناغربيةالبدائيةوالأشكال6المستنقعاتاراشبةَىش!اء-ة

ذلكمعوظهر!6الارقاءمنملموسبحددالحروبجاءدثم.الام!حاْبت

منةسملدىاتجاهبغامورذلكJكاالرقعمللتطبيقاخرىملائمهظروف

توسيعنحوكاطبقاتالىانقساهـ!اعمليةخلالمننرزتا%كأالريةإلحوائل

تنجزكانتالتىابزلااعمالاقسىمنتعتبربوسائل!راعتهايتبالنىالمناطق

ضيق.نطاق.على

مرحلةفىتحدثانيمكنالتىالرىاعمالفىالأوليةالمبادىءفهذه

ذلك.)8(الاجناسبملمالخاصةالمحلوماتاكدتهاقد6النبلاءمرخمعتع!

وانلابد(ضاكلهومااشاباورفع6الترعحفرمن)البزلاعمال!ىْلأنه

آخر.شرص-ضرفتحتالعملعلىالمرغمالفرديثَونحينالعمليتحاظم

الأبد،مستنقعسه!ؤي.6كافيةغير.ساحتهاكانتوان،زراعيةمنطقةفتوسيع

لدعماللارْمةالظروفتوجدوبذلك،المنتوجفيمدموسةزيادةعنه.؟خ!م/وان

جحلالذممماالسببهووهذا.الأعمالهذهبمثلنمضكانالذيأرفقاعمل

اما"بقيمة5تظفر،والنيلالفراتشادييفيالنبيلةالمجتمحاتلدىالحملقوة

القديمةالمصورتلكخلالكبرى"حقيقة"اكتشافيتموانهـبلَاهـ،وقتشي

القوةوان6سلمةالآحْرمويكونقدالأنسالىْ"بانخقول،-المناطقهذهمثلفي

رقيق،الىالأْسمانخويلطريقعنواستغلالهامباداضهايم!ثابثمريةأ

الطبحةموسكو،والدولةالخاصةالملكية"6المائلةاصل:انجدزيركفردرر

.،092ص6491الروسية

9!18سنة47صالبدائيةالاقتصاديةالثقافةعنمقالات:سلبر.ل.ن)8(
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هـقءاعزراعةفىالمشغلةالأراصيتوسيعو6الرقيقتعاظمزادالبدايةففي

قاعدذعلىالمجتمحاتاندماجنحودافحا6فيالنهاية،واوجدا6النبلاءمجتمعتفكك

اكَهـلَاتبانهالرف!دنارزكوراصخضدامبرهنالرىاعمالظاقؤفي.اوسع

بجهودالارقاءمنكبيرعدداخضاعالاملَا،نفىوان6الاناثاشنجداممنكفاية

!اه،و.تلجة8-تمماتعدةالىتون)الذينالأحرا!الر-الديهاليثضركة

الذثنلاربامنالأحرارعددتاظمخىالشاكلةهذهعلىالمجتمحاتتوحدت

الرفق5-نتملكاحصبحتالمجتم!اتبعضلأن،العملفىجينمنه!ي!ونوالم

.الأخرىالمجتمحاتتملكهممااكر

عاىلمةالنهالطوائفقرغمذاتهاالرياعمالكمانت6ذكباثطءوحتى

للشيطكأةالمشتركالكفاحاجلمنواسحةاراضىفوقكبيرةوحداتفىالأنتظام

الوحيدةاسسيلةاهيهةوالىمضطقةاتهـ!ىاعلىال!بطرةلانذلك5ا%:،رعلى

ذلك.صحيحاتنظيماالمنظمةالرىلأقتصادياتالأصاستهيئةبهايم!!نالتى

!ئفةحتىاومفردةعائلةايةام!،نياتيتبا:زثَانا"لستوىهذ!علىا)حمللأن

ضاسمة.اراضيعلىسيطرةالتىْئفالطوا2هذهمنسلسلةيتطلبلأْده،نبيلة

التق!إعصرالتطورمراحلمنابتدائيةمرحلةوفي06وحدالظرفهذااساسوعلى

كالنهر-الطبيعيةالقوىاحدىتستطيع6(والنحاسيةيةوالحجرالخثبيةالأدوات

منتجة.قوةالىانْسّحول-الغيفانحالةفي

اقتصادياتلتنظيميكفيحدالىكبيرةاراضيتمتلكالتىالنبيلةكانتالطوائف

وذلك6واسعةفرديةارضوحدةلتؤلفمماتوحدتقد6نسبيا)!(مستقلري

حيناالفتحطريقوعن6حيناالأتفاقطريقعنيتمالذىالقبل!التحالفهو

الميتفالرجل.الميتكتابفىءحصرالمىسبةبالتالركينظامأهميةشعكسْ(9)

تصرفهتحتوضعتالتيالريمراةقاستغلقدبأنهانادراتأكيديحطى

قدالتاليةالكلماتاناآشورمكتبةمنفصلفىونجد.صحيحااستغلالا

أنهارهادتوالترعاتالقنواحفرتعندماأالكونبخلقالعلاقةعناصتعملت

الاصلية

167-56.Ungnad:Religion der Babylon and Assyrei1221 P
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تهلمك!،نتالتىاطوائفااسماءنجدالقديمةا!سومريةاالكتاباتففي.آخر

"اللارض،.يحنىالذي"أطأكي!ا-!أاكحديدو--4علىاليهايضالْى6الأراة!

ال!لممةوهذه"أاأ)فيهشب!اسماطوائفاهذهعلىيطاقف!سانهـعرفياما

تضىش."!هنطقةومعناها"!مon]زر(نوموسلايقيةالأغراطغةاؤىتضى

فانهذاوعلى.اقنواتتخترقهاالأرضمنقطعةا،!رية"هثهمب"؟لممة

اتخترقهـ!.قار)بانهترجمتهيمكن(كي)الارضالسومريالنموذج

.1(0)القنوات

منمعينة*شجة.إ!تلكاسمكلبانالقاْلمةالحقيقةنكثمفانونستطيع

الذينيينالمصرقدماءةينسصتالتىإةالحامن،الرينخلامالىا-تبةباالاستقلال

فلابدذاكومع.اسمائهملتعددطبقاإلنيلنهرفروعمنعددبإنيميزونكانوا

الأ!اضي،تمتلككانتالتىوالمصريةالسومريةالطوائفبانليف!رانللمرء

ئيسةاشافه!حةاصبحتانفيبعد.متخاصصةدولكياناتالىبعدفيماتحولتقد

الأءالب3:ءخما!استبدالثم6إسيطرتهمالحبيداخفاعهىالأحرارللرجال

انطبقىيرت،حااةي!نلتكوالثابتيخالتأرذلكلأن.تمتدكالعبيدةالىدولفطريثعكل

شئيلة.بصفةالأبحدعرفقديلَانلمألفرديةثالمناطةَى

ةمالتىْاهـياساسلىءالقائمهالموسعةالزراعةحاجاتلَانتْواعد

تؤنف،الطوانفتمتلكهاالتىالواسمةالأراضيمجتمحاتنطق!فىتطيمها

يعوداْ،ر!ءعلىالسلطةممارسةحقلَانفقد.!اعبةالجصالأرفاءلمليماةاظروفا

الأ،خيسجماعيةبصفةومصرسومربلادفيالملأرصْالمالبهةالطواْلفافرادالى

ب!حل!يةةجمايمبصفهـةالأ!قاء!ؤلأءر،طتانلهاصهقوحدهاالحقيقةهذهوا!

.للارضالدولة

G.كتابانظربالاسماءتبطةالمرإلحانبقةعن1(0) Steindorf: dir Agyptischen

9091Gaue and ihr Politische Eniwicklung

كتابانظريةالسومر"كي"كلمهَمعةىوعن

217.on:Baix hect11)1391( PإBar
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قبلمنتدار/الأرضتملكالتىللطوائفالجماع!ةالملكيةهذهوكات

سي-تي-باأاسمالسومريةاللغةفىعليهميطلقالطوائفعنممثلين

PA- TE- SI)(الترجمةتتحدىعبارةوهي)لوكَمال"او()91

وهذه)،ه"دكلمةيهالمصروفى6،الكبيرْالرجلاي-)+(داطاة9

Nomarchosنوماركوس"اليونانيةال!لمةمعضاهافيتحادلا؟لممةا

Satrap(الحماكم)بانوالمرز"المستبد"باسم"انجلزلاسماهوقد

.(1الشرقإ)2

رئيمةبصفةويستخدمهم6الأرقا،عملعلىيشرلْىالملكاوالممتلوكان

الذممماالرخاءكلىاساسيؤلفكمانالذىالريفظامصيانةوفيءالبنا،اعمال!ب

ناحينفى6المستدينمنالأمرهذاجحلهمث!6للارضالمالكةأطائفةابهتتمتع

دولمثل6لديهامحروفاالرياقتصادي!شلموالتىلى2للاكأالمال!تالطوائف

لانهاالاستبدادتحر!نمْجنءالحثيةادولةااوءا،صريةاو6الفينيقيةالدن

وإصع..طاقعلىالرىياتإاؤخصاف...ت!ا لرئا3

البابليين،كلاوالمصريينكلتضمدولةرأسعلىالملكصاطةلَا؟تق

..تماماواستبداديةكاملة،النهرمجرىفى.لىللارأصالأةااطوائفاكلتوحدش

سيطرةلَد.رؤالالثةأورسلااةعصرالىتأريحْهبرقينصبابديناشقعحاقد

.اور)14(فىالريقنواتعلىالدولة

N.كنابانظر.-سيتي-باالكلمةعن)11( Schneider

04.dasDerhem-und Djccha Archives: OrientaliaHeft5 Nos46-45 P

المترجم--الحاكمأوالملكتعنيلا!في)12(

K..انجلز1ودردريككسماركارل)13( Mapgc: 0691 1V1

منتنظمكانت،اءالارهمدةوكذلك،الص،ةمن؟الماءتورْيعانالتصلبببْى)14(

الدولة.فىموظفيئقبل

لْىدايملبترجمةشنايدراسنشهدوقد18)أ(لوح7المجموعةانتلر

.ذ-لرهنف"الآبهكتامن4صه

-،.-
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الاجمتماعيوإكلماالاقتصاإ؟صياناتفصيلاالثرتحليلالىالانننتقلوقد

إطوائنث!6افهذه.ومصرسومربلادفىوللارقاءللارضالمالكةالطوائفلدول

الموحدةافىولهاحدودداخلتحتفطظلت6الاقلعلىمصروفى

التأريخطيلةالاستقلارنحوظاهر!هيلاوتبدممماكامستقلةكوحداتباوضاع!ا

فروعتوجدكانتحيثكااويه.طىاا!صوكأاحتىالوقتذاكاءقبالذيالمصري

الطوائف-لجكنفوس!!عدديكن:لم..مصروفىسومربلادفىاثفالطوالهذه

الطوائفهذهاحدىلدىالسكانعدد"!صوعارتفعاذكبيراإفةالساالحصورفىْ

المعاوماتاديناتوفرتالتىا!لىمدينة.نهي5سوسهـ،بلادفيا،رضالمال!ة

نسمة،افاوثا،ثينستةحواليالىفيهااجريتالتىالتنقياتنتيجةءش!االحسنة

بالأحصاءاتالحددهذاتأيدوقد.9"اوروكاجينا)ْالملككتاباتالىبالأستنادوذلك

يرقىواْكأا!ثىفىأو-ياالآامةءحبدؤىالحاسبةرؤمعناخذتالتى

الطوائفس!،نعد!ي!سنا"نوا،بد."شهاوروكاجيناالملكءمدالىنأريخها

غالبا.لذلكمماثلاالمصرية

عاليةعستوياتعلىتقعاخىالاراضيعلىطرأالذيالتطوربنتيجةواحْيرا

.كدذمؤبصغةيتزايدالسكان!داخذ6اصطناعيرىالى-حتاجعانتوالتى

هـنصات5بحدة6اوروكاجينابعدأكث!حلا3َالذيصهيرإ%االمكادياكانً!شفقد

مائتينكانعدإهمانو.إقولءلح!صهالخاشحينال!كانعنيتحدث6السنين

.)16"نسمةالفعئمروستة

النموالىتحزىانيجباسكاناعددفىالماصوسةالزيادةهذهومثل

الوقتدْلكسىظىدهماخذالذينالأرقاءسكددؤىالزيادتالىوكذاطث،الإيعي

وثاثق:سار،زيكد..أي2-7:6المجموعةاوروكا-يناجبالمخروط)15(

الثصرقمجلةفىدايملترجمة15لوحإصورةاالكتاباتقسم:كلدانية

Orientalia8ص2العدد

.6!ص1جالقدبمالثصرق1بختأرليفت!.)16(
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للرديقيةالمسمارالحلامةلَانتفقد.اهجاورةابربريةائلالضحسابعا!عمينص

.اصبي)17(بلدمنامرآةاورجلايمثللقث!عنْباهـتالرقيهقهو

عيبهميطلقسومربلادفىالأراضيلأصحابالمملولًونا"،رقاءدَانر

ابصارهميرفعونلاالذينالاشخاصاينودو،-!ايلًىاسممميزةبصمه

ااأ!ااهم!يدعىالرتيقفكالىْالمصريةاللغةفىاما1(()2!شكإوناسيادهمأطم)

"امرأةلاأو"رجلهالكلمةيترجموهو393ص2جوآشوربلليإ:بمترما)17(

كانوابابلفىالعبيدانهذامنوواضح.الشرقثتقعجبنيةأرضمن

.الشرقناحيةفىالجبليةالمناطقسكانن5شئيسةليصفةيجندون

الذينالممالعلىل!دلالةالحسابيةالمسشنداتفىالكلمةهذهاستعملت)18(

مزرعةفىالبستانيينأحداشرافتحتالسنة1أيامطيلةيشتغمونكانوا

انظر11الارقاءهؤلاءوبيعشرأءنكموصْسمبلولدينا،اهـو-با*ا/لآلهة

392Niki NoولْورضFortschعصرفىالبابليةالاوضاع!كتابهت

انظر.بالعبيدصؤلاءيصفالمؤلفينمنعددوهناكلَا-ينارراولَاكدالو

ه!،!86صلافاييديوالوت28ص!عددمجه!صلننرقدايمل

RA17.7انظرا!وة-هـعَالهذاخىجم!دبرأمح!صمضفردةالذي Pْناحيةومى

(دو-ا.بكى)للكلمةبىلنسبةرصلبيةصفةنودوايكىالكدمةهـي-:ةْال

.65صالسومريةالمغةقواعددايملانظر،بحرهيرفع!لهتيالتي

دايملأ"المحترف1!بهيةمحمدالذي"دو-ايكي"الضميرهناكو

،دو-نو-ايكي1"الكنمةتحنيوكذلك،03ص2عددالشرقمجلة

قائمةفىالتسميةحمذهوشدتوقد"أعمى"أيَلهعهورْلاالذيالشضص

عيونوفقأ!عباشةنتودو.أكدسصلاا!ةعترالىتأريخهابرقىالعببدمن

الملكمسلةفى"إلاشوربوناأسرحممأسهبوأربعمائةألفعشرأشبعة

اقتبسهاوقد(الميلادقبلالثامنالقرنمنالاول)النصفالاولت-لممتاصر

5تل!5ج4775.11iteitcmإ"كتافىمي!!أدور chicliteأساسعلى!حد

لافايديالوت،أ.صارهملا.برفون"تعتيةهابأ"د؟-ذش-ا.لكي"ة58م

أشبهبعمىالعاماونأحرباأ!صىه/مهؤلاءانعلىتدإلالتيالد:اسةث

وفيك!الا.3921فىحينفى،ألرزطإةإأد؟لابلررك؟لني!الد؟أب

.(دونوايكي)الإونإإفاالارؤاءإر-،الانجد+ا,23695

دو(نو)ايكيال21()صالذكرالاَنفعشابهقدمة5لْىراك--ت-،!ي!س؟ت

يسمحكانولقد.استفهام1علاهـةصولهمتدورالذينالخصيانبآننهم

بأن-مةهمثلاثةمنأكتريذكرولم-(دونو)ايكيال!ؤ،ءأ"ءتى

معهتساوينيجط!ممركزايصيبونكانواوبذلكالحرفيينمنرمحمبحوا

ب!-2-
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الأرضيحرثالذممماالمثضاممماMRTمرت5او،المغلوبالئتص"اى

يمارسه.كانالذىالمملمنمشتقةاكلمة/وا

،بالرؤوس"يسمونالحبيدكانمدهـكليهماوبلادسومربلادففى

.،المصريةفي،تب"والسومريةفىساغأ،القطع"اوتماماالمواشيصثل

علىضوبىالشهيرةالبردىاوراقفيالمرسومةالمحطمةالسفينةاكانتوهكذ

الوت)واحدةقائمةاتالاحرارأالحمالمعسويةهؤلاءجمعوقدالاحرار

الاراضيمنقطعلهمتمنحكانتانهدرجةوبلغوا(013عددلافاييدي

.(7عدد!5،جنيوياك)

T,مرلىت)بالكلمةصلةذاتمرتالكلمةكانتوبماأ!ا( MRYتحنيالتيا

،مرت،كلمةحددتمافاذا(اليان)وهومصرلشماليالقديمالاسم

مصنعبكلمةصلتهاالىبالنظرحدثالتحديدمذافانألارقاء1تعنيبأنها

تضالتيالمحلرماتبجمعBailletبييه"قامولقد(يلياما)نظر)

"،27الم)509.!391032!ه28)6091(.!ز!اكوابعومختلف/الرق

113كا92)7091(605النتائجولكن

لملانهذلكصحتهافىمشكوكاليها1توصلالتي

الكلماتمنعددوهناكالمصرية1اللغةفى"رقيق،لكلمةمحددةكلمةيجد

يمارسونبأنهمتصفهملانهاالارقاءبأوص!افلهاعلاقةلا""بييهبحثهاالتي

وأالأحراراطنينالموإبينالعلاقةتميزمااكثيراالتيالتبحيةأنو)عمختلف

تفسرأنفيمكنإلاخرىالكلماتأما..بس!ماطةبكلالحرفةالىتشير

فحكمالتي،هم"الكلمةافانوهكذا.الارقاءتحنىبأنه!اصائبةبصفة

"الاسيرتعنيافما،البردىاقأوراثوردتالتيالأمثلةمنعددمنعليها

ي!لرقيقالىبخالاشارةلهاعلاقةلاالتياملماتأستبعدنا.1اذاوا."الرقيق

فىالرقمق1علىتدللاخرىكلماتعلىنصكللاقدفانناالشاكلةهذهمن

هذاوعلى..يقيةالاشاللغةافىنجدهالذلىالمقداربنفسالمصريةاللغة

و،إوكيتس5و،دولوس"الاغريقيةالكلماتيتذكرأنللقارىءينبغي

"سوما"و،بودون،اثدراوابون""ثراودموس"5ويكيوس""ا

"دولوس،الاغريقيةالكلمة1انمؤداهاغريبةدلالةطرحتوقد.وغيرما

Assmannاسحانانظر1لأ"العمل،أي"دفو،البابليةاملمةمنأستحيرتقد

E.نريدفاوكذلك.69-!4صةولهاث!فى .F Weidner

N%،ياتالآشورء TTصNA- lt .3Aa NAA.
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!قد.3(تماما)ْكالموأسَير--!ةءونيوسقاة1الأرَانو.سرؤذيفى،كحملَال

وسملأنذلك.الحديثةالمدكيةعهدمنذقائمةالحرتاسرىوسمث،*د5افات

المتأخرذاعصو!اخىالمفمول!ساريبقىأنقدي!حهالشرفةابىتمعات،ى11،كأفاء

ال!لمينى)21(أحصرافىالأتظهرلمالولىمهذاضدشرتالتىالقوانينلانذلك

.الاحرا!الرجىالعنيحيزهمصاصزيفىت*،رهمونيخغصاإلأرقاءالَانو

وواك!اصجبهةإعندقصيرةتقسلى.الارقاءشعورلَانترابل!ىال!اميالعصرش!كلي

.الدوامعلىظاهراالوسك!ي!!نأنهوذلكءنان!!مدار،

االحرباسرىمنم!هم!بيرعددكان-رعاةيهالمصرالمفحوتاتتنماهرش

Aegyatenابمإ،4فىور!رارمكاتنرامحرف!2الارقَاوسم!ت!()

.9 plischen Leber59،فيمات8وفايدلAe 79ptenله

ملحقفىوتصزفهمالاكأفاءوسمءن

gyptischen Sprache!ضder A7أ؟ك!!ا؟ءاس!أ،لألم

مفمهدفالوفد.بدعغ؟"أو،،".بسمتعنيالتيلماول!!"بالكذكا"ومنها

ل!edinقىaدا؟لىَ+-حبو-مدنتمعبما-فى-؟أال-رب)سرلىوسم

1!!-1624حهو-مدنتفىوهولئفرنعسونأنك!!أ A52الشكل

مايسنرانظربابلفىاشع!يدوسرموء!،"/.ث3.165وز:-.5"و.1)!رَذل!،

فىدانكانانظرْدوريو382،آ.375-.151،8ص1جابقا&إمحمدش'

.P 15 Notesالاكديالعصرفىالعبيدوسمعن.+ا.

اصسومريآاالدغةقواعد"مقالهفىبهلداةزرلهاإكيتإ:حاوإء1ا.وكاش

فْدصتظفةففسيراتءْإعصاإ6!هصأ!-ومرياسلىالؤامو"رفى87ص

لعبارةدانجان-توريوأوردهالذيانخفمصميراءلىفيإ:رهـ3اعدمفىأخفكلت

الىأحياناتشيرالعبارةهذهنتكافاذاقا،،نزَسإرْأجثهـ!-3-زا

الموادلأرْذلك،العلامةأوبالوسمءملةذاتفا؟-،اْلكون"الريخصور-صع/1

سشحقفال!سمةْهذاوعلىبعلامةتعلمكازمتاَءثا-وكأادفعفىتؤض%اكي

لْىاث!كنادانظرالحديثالبابليأءصراوتال!بيدولصسمعنخاث!-،!دكأايصة

لباب-مستت،ءاتفىوا!نكَنادنيكوإول!سان5أس!3)1618(22-أر(

اإحد.إخة.

7أأإ5رأكnلاإ%لىلم؟أ-جح(في:لْىأطاصهإلصل".رردىآوراقانظر21()

4123." Vol 2 P3ء3مل!:آ511مءلاrand Chresfomatiى،djuاآ+Gr!
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22(.)خاصةملابسيرتدونانهمكماخاصبشكلرؤوسهميحلقون-لملمسترةين

فييوضحونكانوالذلكفانهمالجماعيةالملكيات1منيحتبرونالأرقاءكانولما

المصريةفى(5()ول"لأشو!تدعى"العمد1بيوتلامنخاصةثكنات

علىالبابليةفى(الاسرىبيت)امممااسيربت)و

.)23(الاولىالسلالة.عهد

تؤلفكانتالتىالطوائفآلهةمعابدحولتتمركز"الحملبيوت"وكانت

المصرية.والمناطقالسومريةالمدينةمناطقبؤرة

المالكةللطوائفجماعيةئروةوعبيدهاومواشيهابمزإرعهاالمحابدوكانت

وتزرعجماعيةبصفةتملكالتىالحامةالمزارعمننوعاهذاكانوقد.للارض

الطائفة.اعضاءقبل"من

المامةالمزارعهذهاقتصادياتتضالتىالمعلوماتعلىالعثورويمكن

بالحاباتالمختصةاحالالوافىالاراضيصاحبةالشرقيةإطوأ!تاتملكهالأالتى

جدرانعلىالمدونةالكتاباتفىوكذلك)"2(القديمةالسومريةالمحابدشى

عهدالىتأريخهايعودوالتىهصرملوكخلفهاالتىأ"صوصاوفىءالمعبد

.2")ْالوسيطالعصرواالقديمةالملكيةا

الكتابMeissnerمايسنرانظر1الأحرارلدىالرأس1حلاقةعن4)22(

.op.cit.372372صالسابق P.المصريينالرعاةحلاقةعن

Aegyptenارمارْانظروملابسهم and Agyptische Leben: ERMAN

Kaschakerand.171وانغنادكوشيكرانظر1!)23( Ungnad HG 6 P

با.صواكثرالقرأءةهذهانيعتبراالمؤلفانوكلا

انظرالسرجونيللعهدالسابقةالفترة1فىلكشفىللارضالمالكةالطائفةعن(fء)4

القديمللثصرقالاقتصادممطالاجتماعيالطريخ1عنمقالات!ستروف.ف

7مجلةث GAI M E!Kشن!ايدرانظروكذلك3491لننغرادموسكو.

السابق.المصدر1

القبطيةالمعابدالىاالنذورمنحعنالملوكمراسيمانظرء)25(

0191Well: Les Decrets Royaux

Gbttinger!كتبهامقالةوكذلك Gelehrts .K Seth

507.Anzecgen1291 P

!هه
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الطوائتلدتمنجماعيةتصفةالمملوكها.لدالمهث!زاكأعفىالعبيدكانقد"

\،ت"ونياكأيبنأإاءا!صهـتكزاالرئي!ك!.اممنش2()آئيسةاشاحى!أةؤشبر!إدو!

فردية.اوجماعيةبصفةالمملوكةالأ!ضايخدم

اقىوالقديه،الممل!تملوكقبورتزينالتىالنا-لةاتحوتاتالى:بالنسبة

الجناتزيةاططقوسالمخصصةإحقولاين!عونوهمالأصهـاكأالفلاحينتبين

التهنهواتبحفرتتملقالتىالاعمالنجدلا،ا!وائفاف،6ءبتوريثاخاصةا

اخىاحةال!اثالأعمالمنهذهكانتفقد.المفحو!أتهذهفىممثلةالبأاءواعمال

،Compلا"6+سا+-55فى--Moret--؟---موكأ-لذنكو e

1491لسنةباريمسلاكاديمية

عنو.بحدها:ما32لاصZ\8\لسنةر565صوبعدص،وما52،لمص

اسيو!فى،حسنبنيلافئ2قبورهمعلىالملوكتأنغ!اهـكنارالملوكمقاطعات

ضلاحقةف3ؤصىواءفىاقتبستوقدوعْيرهاElephantineنتيىْوالفا

به!:5.لأer:منعِلمزلفات

3/hechte Des Altertumsح!جث:عأ

ofو Ancient Orientلأ.B .A Touraise Histor

Hatnubحت،وبمفالعث؟آerriخpolitanملوك!اباتذلكمنرأهم

5Dieا6ترا Feisinschritten Von Hatnub Untersuchungيم5ةnin؟

2791Gesciiechte Agyptensكأ؟،1ا

المدينة""الىيعودوندامواماجماعيةملكيةونيت-العبيدهؤا،ءكان)26(

A Nom،لأالكهنةدلانذلك.سومرفىالمدنطوأئفاحدىافأ!لص-ص

شؤونهايديرونكانواوانما،المعابدتملكواقد؟والكو2أَا/،يامهذهمتلف

افاشرأتحتالمدينةرهينةوكانت.للارضالمالكةالطائفةمجموعإ،سم

رئيسحنىولكنسومربلاد.ث)الىاكم(الباتيسيعهدةوفى،مصرفىالملك

اْن،اشوسمفىالمملكةصدخلال،قادراكانشا*رضالمالكةئفةالصاإهذه

المنكونحوا!وكاَ.المعب!يدرهالذيالاب!أدمنمهمص*ءعلىيصصطر

جرىقد،لهامالكينالىالمحبدأملاكلشؤودْلنمدلرمن!إباتهبميا"

بالاتفاقاتالمدينةمعبد5الملكبيىْالحا،قةتآكدتوقد،متوررجةءصليةوفق

كهنة5اسبثطملكHapidبرeأبمأ!ءبيدرْبفايبينعقدتالتياضسهه-ةا

18827نخلراأيورواكىمعبد AN AZ5ول

-،)6-
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هـزدزىيساهمواانالأحراراا:اداووحتى37"رئ!ةفىبصفةالمبيدبهاينهض

احدكأكسرحدوثا.خالمنجداطارئةتALحفيالأيحدثلاوذلكcا"لأعمال

تاانسثَءتمثححتركةجهودفيلتتطلباخرىكارئةشقوعاوكاالسد:د

.جميحا)38،

أ-ضاشااعصالفىالاحرأرامحسكانافيهاساهمانتىالصدفذبهرىظلتوقد

اك-ثثمجتمصاتفىطويلةلمدةحيةكاالارقاءععصو.لةاغنوأتاانشاءفىاو

القديم.

ا،:مىات1ءتيتحدتاإ*كريقيهوناالمؤرخونإونهالذيالتقليدزانهذاوعلى

خاهـا.11،صي!تالمكر.بر!حهسنلَانواا"!!تواشؤدى.ءصر5ؤكأاعنهمارسهالذي

يريدونها.التىألبناءا!اعماانجاز

الها-،-"المبانىلبناءيكفىيَ!نلمالارقاءبهينهضالذىألعو،!انصحوواش

الأص!ا:املَأإتاستخداماحنهروريامن!طنولذاك.السنينالأفعاشتالتى

واسع.نطاقعلى

أ--اةى!عص-ا!اوSesostrisسيسوسريساقاهءاالتىفانجنا"يات

2(V)مراسيمفىقوائمش!لفمرةلأولمد:!والحه!الحفرأعما!وجدت

دامتْشبهـالىماا!الاعماهذهمنمحفوينالمعبدعمالوكانالقبطيالمحبد

أتاهـ،د:"والبستانيينا،!قاء1أنذللث.الملكلح!بالتيْلؤدىا!الاعما

مئجراياتهم.بتسلمونكانوأالذينلكَشفىاو-باالاَلهةطعبدإعينالما

اقتصاديا،مستعبدينكانواالذينأعمحبعبارةأو،السنةطب!ةالفعام

الرينظاموصيائةالبناءأ!أعماترئيسهبصفةبماهمون-ؤلاءلَان

.66صتئلو(محبد)؟صوص4كتارفىتوياتاظر

اشقي.أعما!فىالسكانكليتساركأنهو4اسببصفةالمعنادالشيء)28(

ب!(arrisيسهرمجموعة)البرديأوراقثالثالثرعمسيسنجدوهكذا

ولدهلحساب،القنواتيحفروا"بأنإ"س.ل!تاجميعالىأوامرهرحصمدش

خلقا،مسأيتناولقبكاليهأشيرأشورمننصوفى.الرابعرعمسيس

عليهيجبانهعنهفيقولالرجلواجباتعنمنهجزءفىيتحدت،نال!ه

اطوأ،الاحجاشمنالحواجز1يقيموأت،القهواتالىأشكاملالماءدحولأنلا

.57صوآشوربابلفىالدين.اثكناد0،\التربةيروى
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6الأبديريهكتايوس!عنهاحقول ، "Hektaios of Abdraحفظكما

اقامةفىيشاركو!لمالمصريينبان6مؤلفهفىاصقلىاديودورسالمؤرخ!لك

.الارقاء)26(همبنائهافىعملواالذينوانما،اقامهاالتىالمبانى

استخداميصورشمهدالىالأخرىهىالشريةلًلكَامشلمحمة5وتضم

تحزيزبمثابةتوجهفالحكاية.البنا+اعمالفىواسع؟طاقعلىالأحرار!المواطنين

مدينته-حولسوربناهاثناء-للآباءيسمحلمالذىالوركاءملكمَلمكَامثلى،الى

.3(زوجاطم)ْبزيارةللاز!اجيسمحاناوءاصفالهمابزيارة

همحسبالأرقاءمنالذكورانكتاباتهفىل!صث!حاكمكَودياويوة-ح

حملعلىيجبرنلماهـقيقامنالفتياتانحتىءمحبدهبناءفى*!اركواالذلين

.)31(السلال

مهماتهمفانكاتالقنو،1بناءفىشاركو!قدالرجالمنالأحراركانواذا

مزرعةفىالاحرلأارجميعباسماءقائمةيضمنصفلدينا.جدامحدودةكانت

اجندامنمجموعةالىال!!بيرالقسمنابتداءاو-باالآلهةمحبدالىتعود

.)32(القنواتبناءفىاعمالهمحددتا/رزينالأعتياد.إ!ن

وا6فيهيمملونالذىإلموقتتحديددونيشتغلونبالطبعالأرقاءولَان

ضميرلفظةاننلاظانالغريبومن.اليهمبهايحهدالتىلدمهماتقحديد

الىتشير)ا!-(بيوهيالقديمةالسومريةاللغةشكلاولفىالتملك

مختلفاكانللاحراربالن!مبةالتملكضميرانحينفى،الأرقاءوالىالمواشي

33)(آاى)انهاذا An).

.65ص1ج(سرووديوودة)(3!)

Ungnddانظرالملحمةبدأيةفىأخرىقطعةتر-صةلغرض)03(

7..GilgameschEpos and Odysee. Breslau1932 P

ThureauDangin..68دانجان.نور"ود)31( SAKI P

Genoielac.23-كيابوص(23) TSA No

133)0162-61199.Deimel:Sumeresche gramatik P

السومرية.اللغة1قواعددايمل

-!8-
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!!داْرطلىْو؟الرألاتكلفى.لد؟ةلضلاحها.ت!شَلمالقاعدةهذدانحصر

الرفقالىللاضارةيستخدمالتملكضميرقش!اكصوصالسومريةمنعد!في

.معا)34(الس!والى

؟-يَولأ6الساهـةالبا.لليةالافةكللأدمروفةت!شلمال!اعدةهذهوقنا!

واللاتينية.يقيةوالأخراهصريها

المؤرخينبينواسحاانتشارامنتشرأالآنكدابرأي،مييرادورجاءولقد

أ%!صر!؟ىياحبلميهالاقتصا؟الناحيةثصنالرقانفثصعروأالبورجواز.،ن

بالمحرشاخصينةالصفاتمنتعتبرأةالحاهذهقن"مييردالرأيوطبقا.اهميةذا

اليونانكأقامتالتىالحروبعنتميزهاالتىوا6الشرقاقطاربيننثجتالتى

.3(الرومانيه)ْالأمبراطوهـيةاو

لموالتي)سجلهامنأولبأيمللَانوالتيجداالقيمةالملاحظةهذهه3(3

DerSmurtschen)بهلَتاثءاه!ههبوبليدخلها Gr6 mmatikتماGreendfiieg

لم،واورو،داجينالوح!لندأ!دففي.التحفطن5شيءمعصقبمهايجبْ

فىذلكعلىأمتمةانظرمحددبشكلمطبقةالقاعدةهذهت!ش

14'144NosمXIV7.ث

يو-دئجأنوانظرْنوش!قيXXVP.213,212-211(لسر-ون،قالسادألحن)

cyl)201ص93اكأ A 111X

Godea) ZA XXV 217-216 Babylonica 111 P 101 (No596؟-

(No XV) RAP 4 (No )111 5P (NOV) 02P No XVI11.011بر( .P

أكأ.02!(NoXVII)الثالنةاورسلالة

وليس(-(ANIني)االتملكصْميريكرنأعلاهذكرتالتيالحالاتعلفمْي

يعطيأنيملدايستطعولم.الرقيقاالىيشيرلاانهولو(ا!-()بي

والثانيكودياحكمعهدمن:الاولبهاجاءالتيالقاعدةييدلطمثليئسهوى

الطكيدوجهعلىيكفيانالمثالانوهذاناورفىالثالثةالسلالةءصرمن

عديمةمواددامعاملةيحاملونكانواأسبقءصرفىالارقاءانع!للبرهنة

هذهبأن"الوقتذاتفىالاعترافاينبغيلكن.اللغة،ثحتى"الحياة

فىنفسهدايملويعترف.جدامبكروقتفىاستعمالهااهملقدالقاعدة

فىتشاهدلمالقاعدةهذهبأن(238صالسومرية1الللغةقواعد)كتابه

.اورثالثالثةالسلالةوضعتهالذيالتثمريعيالقانون

.03صالرقتاريخ:ادورميير)35(

-93-http://www.al-maktabeh.com



التأريحْيةاحمصادرافىوجدتاخىاالمعلوماتانهوهارهافوثالذى

لقةراقسلاالأكاْفقد.أاهذاتاْاغدإاك السا.لعصولمحىسرى!لريمصيمصر!

انفرادعلىاماانماظرن5آيرؤىيفلونءمصردىاجابمصهااصلا!،تالخشوء

.)36(

!شو!وكتسْ

ثورةقمحواالذينتصرينالمشالجنوبيةصر5ملوككناباتوفحد-

.(TVسير)الفواربمينوسبمةالفوعشرينمائةعن،القسوةبمنتهىلييناحش!ا

كانالأسىعددانأؤكدلدماْكيرافيهامبالغالأرؤلأامعذهانصىتكءا!ص!!)ه

Palermo)--هـبالرهوي!مةالقدلهأصصرا)+صباتثيرو.حقاجدالَثه!ا Stone)

امروقد)8،"نوبياسيرآلأفسبحه(Snofruسنوفرع)المالمثجلبإلى

Sahuهـعمه-01افدك reمدقهمع!بدجدرانتزينانالخامسةالسلالةمن

.ليبيا)93"علىبهاقامالتهىالحملةاثاءاسرواالذينأ،سرىبا

الفترةفىحكمهازدهرالذى(،Unasا)ث!ه!اوناس"فحدثو

ارزيناالأسرىمنمضعفةاعدادعنوالسادسةالخامسهالسلااشينينسماليهأ؟9ْ

مناظر)ساهورع(مدفن?حوتاتوقسجل(ث11،صيويين)علىحملته-ىاسرشا

.)1"(الاسيويينالارقاءمنلَبيرمد!َمصرعلىعادتالتىالبصوكأاءفي!مااحملة

البثرهذويالأسيويينا،رقاءبامحملهمصرالىتصلسفنااهناظر!هـهـ!::'

.:أصكلراء

CAPARAT::لَتابفىدمةالشاَهذهن5تصاويران!ر)36(

Les De' bute De 'L Art En Egypte 4091 Langdon

انظركيش!مشابهةرصاويرصشفت11ولقد

63-62Ausgrabungen in Babylonien Seit 1891 P

.17صأجالقديمالثصرقلختأرليفاشتو)37(

Abhandlungenفي.قSchaferنتمرهالذيبالرمهِحجرا/ت!.!()38

2091.D Berbner Akadimie

:Burchardtبركثارتمقالافِ)36( Grabdenkmal Des

1Konigs Sahure 11 (WVDOG XI) PL

.212صالسابقالمحمدرايفلو!اْ(4)0

((t)211صالمصدتذات.

-04-
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فيهيوجدلم"زمنايضامصرفىجاءانههذاالىاضيفانمقدوريو!ب

كلمةتؤكدءماوهذا،بساطةبكليقتلونكانواولذلكللاسرىاستضداماي

تحنىالتى""SQR-NHسكرث"وهىالقديمةالمصريةاللضة،فيهاسير"

.")42(واحداقتلتأحياةا!

-أذا!ك.بالاسرىإلأهتمامذاتاظهرتاخرىضرقيةمجتمصأتوهناك

كصا،الأرقاءكانالحثىالمجتمعففى..اليهمان!ارتقدالحنيينألملوككتابات

.الأرقاء)3"(طبقةهيمنفصلةطبقهيزلفون6يظهر

فَىنوأالذينالناسمنالالأفعشراتالىالاشو!يةاللَاَخاباتشقشير

نجداوه!ت.فعلاارقاءالىيتحولونثَانواا،تاحامنعد*وفما.يؤسرون

،الربعلىحملتهبحد6نينولىفىوالابلالأسرىعددانبس!لىبانبلاشوش

.)"4(السلعانواعبمختلفيخايضونهانوا3انهمدكأجةالىجداكبيرافَىلى

schenة7انظو)42( SpracheطWbrteibuch Der Agyp

انظر)43(

.F Sommer: Die Ahhyaria Urkunden (Abhandlungen Der

3291(Bayrischen Akademie .D Wissenschaften

Meyer,517044.ييرأنظر Geschichte .D Altertume 112 P

فقرت،المتحالفةالدولمععقدوهاالتيمعاهداتهمفىالحثيونالملوكأدخل

نجدومكذا،تسميمهميجب)الارقاه(الهاربينالاصىجميعانعلىتنص

تيشرب-دوبيمعMursilesالثاننمرضليشمحاهدةمن12المادةان

Duppi- iesubيلى:ماعلىتنصسوريا()شماليعموروأمير

KinzaكنزابلادواسرىNOHASSنوهاشبلاداسلىان

هولا.منواحدهربمافاذا.أيضاأناأقودهموالدييقودهمكانا"-ين

بل،حثىبلادملكالىوتحيدهعليهتقبضشموانكاليكو-،ءالاسى

كما،تشاءحيثاذهباذهب!التالبةبالحكمة41قنتمااذاالعكسعلى

.(القسمتخرقلاأنعنيكوأنأعرفكلنفاتىذلكليتقول

J.بهاقامالنيالترجمةانفر Fredrich.لردريخ.ح

AUSأ DEM HETHII TSCHEN Schreften Der. .A .0 XXIV,

)2791(ء13517-02512نظراالاسى.صاردةوعن

TABص1مجلدوأشموربلبا:مسينير)44(
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العصورائناء)الأسرىعملالىا،حرارت-فيهالذىاحملانسبةوكاْت

انحطواالذينالمدينةم!خمعافرادبينءوجدتهىان6جداضئيلة(السابقة

معبدوثائقفىوجدتمعلوماتعلىإحقيقةاهدهبينتو"ف.(الأهـقاءصلهالى

مزرعة!فى.اوروكاجيناحكمالىتأر.إخهاويمودل!ثدلىافيَ(اش-با"الاَلهة

هـنالنوعانهذانلَانجماعيةبصفةلى2للارالمالكةالأطائفةتملكهاالتىالمعبد

.4(الارقاء)ْعملالىبالنظراربعةالىواحدسمبةاساسْعلىيقومانالحمل

عملالىالارقاءعملنسبةوانماالأحراراالىالأرؤاءنسبهبهـرزااء:ى!د*ت

والاناثالذكورمنرؤيقا1f"4اخزرعةفىيحم!ن11انهوألواضع.ا،صهـاكأ1

كلامنالارقاءانالأعتباربنظراخذْلاما3.1اول!)ن.الأحراراكلنهـجا،026

سوىالأحرارفيهيحمللأالذيالوقتفيالسنهايامطيلةيعسلون!انواالجنسين

ألىواحداتعادلالأحرارعملالىا،رصاءءصلنسبةت!ونءإ-صما!إحة

.اربحة)46(

الوظيفةوكانت.المعبدمزرعةفىالارقاءمعسويهيعملونالأحرارلَانو

شىالأحرارانالمؤكدوالثىء.الأرشرحراثةهىيمارسونهاالتىاكرئيسة

اخمطيالارىراعدادفىعليهميحتمدالذ.لنهموحدهمكانواالتكديمةالهصور

بينالعلاقةانهوالشرقيةالمجتمحاتفىئعاث!إالثص،05ئمارهـا

منالرجلزواج"عباراتالىتترجمكانتوالتربةالرجل

تمالتي1الارقامأساسعلىوضعتالتيالحساباتمنالنسبةهذهنتجت)5؟(

مدةفىاراأحرأالمولودينوأالارقاءمنالعمالأرزاققوائممنعليهاالحصول

اشيرالتيمقالتيانظر1اوركاجينا(حكممنالتافيةالسنة)هيواحدةسضة

السابقةالفترةخلاللكَشفىالرقاقتصادعن25()الملاحطةأعلاهاليها

لطريخها.

منالاولالنصفحوالييكونونساءرجالا،الارقاء1ن4335مجموعمن"46(

خلالالارقاءالشبانمن035يبذلهااهتيالعملوطاقة.غالباالاط!ل

أشهراْربعةمدةيعملونالاحرارمن026ينفةهاعملطاقةتحادلسنة

مدةفىللاحرارتصدركانتالتيالارزاق1مقداروعن.مراتبأربعحسب

انظركلهاالسنةطيلةللارقاءيصدرالذلىالمقدأرعنبالمقارنةأشهرأربعة

4437VATالسومريةاللض!ةأعدقواكتابهلْىدأيملنضرهاالتي

1.2'9ه!2-ص

-42-
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قطورأالمتطورالرقمجنمعاتجعلالذىالسببهووهذا.،الآلهةارض

الذيالرجلعملتحتبركاوالروماناليونانمجتمصتأمثالمن،القدمفىعاليا

الرجلقدرمنيحطلأأهملاوهذا،الدوامعلىشريفاالارضيحرث

.ابداالحر

هؤلاءقبلمنانجازهيتمسومرفيبلادالمحبداراضينيحقولالعملوكان

مل!-ابللهمخاصاملكاتكنلمالتىوالمحاريثالماشيةمنبممرنةالأحرار

ذلكونجد.للارضالمالكةالمطائفةجماعيةمليهةءاخرىبعبارةاو6للممبد

انظر)او-باالألهةمحبدسجلاتفىوجدتالتىالنصوصمنسلمصلةفىثابتا

287287KIرةم1جنيقولسكي Noا*إ

.(الرجلاسمذلكبحدويأتى)للحارثمحىاريث5

.(ا)رجلاسمذلكبعدوياتى)للحارثمحاريث4

.(اهـجلااسمذلكبعدويأتى)للحارثسثمصأر4

.(اسمه؟لك.لعدأىيأْ)للحارثجيداتصليحهاتمم!اريث3

.(اسمهذلكبعديأتي)للحارثمكسورمحراث1

.(اسمهذاكبحديأتى)للحارثم!سورةيثمحار3

جلبها6هكسوراوواحداجيدتصلححالةافيمحراثا91َالمجموعفيكون

بفحصهاالمزرعةمدير،انيكال"قاموقدالمخزنالى(ابين-صاغ)الحارثون

الصادرةالزواعيةالأدواتبمختلفقوائمتحتوىمطولةلصوصايضاْوهنادُ

الضرورية1بالمواضيزودونثونالحاركاناذالمحبد)47(مخا!نمناممالاالى

.والحمير)48(لَالثيرانلعملهم

لمدفنالمخصصةاسزارعحقولفىيمملونالذينا)غلاحونكانمصروفى

72صأيضامقدمتهانظر31و28عددTSA-ينوياك)47(

.52صوشتيدر*27ص-ينوياكانظر)48(
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ستخلأصوهذا،المحبدزرعةمالى6تموالح!هـالحبدوابليزودون،أكبلاءاحد

.وال!ضابات)94(أنصوصامنعددتحليلمن

يزرعهماوالتىالمامةالحفةذاتالمحبداراضيتغلهالذيالمنتوجوكمان

جحلالذممماأالرىظامحصيانةْنفقاتلتسديديذهب،جماعيةةصفةالرلاحون

يمل!-االتىالعائلةقطعفىاولاطوائفالمملوكةالارا.ىفىمم!خةاشراعة

.المنفردون.الفلاحون

اعمالفىيستخدمونكانواالذىبالحبيدللمنايةيستضدمالمنتوجلَانش

مختلففىذلكيشاهدكماالتربةاعمالفىاممما،الحمللاو"الحنر،)

ية.المصرخصبا

المبيدبهايقومالتىالرئيسةالمهاميؤلفوالريالتربةفىاصملاوكان

.(او)َ-باالآلهةمعبدسجلاتمستنداتمنذاكيظهركما،لكشفى

للحنايةينفقجماعياالمملوكةالمعبداراضيمحصولمنكبيرجزءوكان

نسبةوكانت.المجتمعفىالملكيةقاعلىةخلقالذىهوعملهمكانالذينبالعبيد

الىضودالتىالماشيةنلقططعلفبمثابةيستعملالحبوبحاصلمنملموسة

جماعيا.المملوكةالمزرعة

مخصممةبقرةيحلبوهوحارثينأحدتييلاقبرمنحوتاتتنحدوهكذا)!4(

منالقطيع1هذايقدمأنقبلبسرعةاحلبهالالهالثانيويقوللمحر،اثة

ERMANارمانأ!الابقار

-Reden,Rule and Lieder Auf Graberbildern Des Alten Rei

21(ches! Abhandlungen .D Berlener Akademie 9191 P

فىتحفطكانتالماشيةبأنالقبرئالعديدةوالمنحوتانالكتاباتوتبين

انظر11خاصينرعاةقبلمنإكلاويعفىواسعةوحظائرزرائب

Monet : Les Scenes De La vie Prvee Dans Les Tombaux

301.De 'Lancient Empire P

تحْصص.أنيجبمحهموالمواشيالرجالىانالىالدشنطقوسكتابةوثير

تظهرالتي1الماشيةانمؤداهاصقيقةالىتشيرالاحوالهذهو!ل.)،صبادة

حقوللْىيمملودْالذينألاحرارللة-صلاحينملكاتكونلاالقبرمةاظرؤ!

بربلكن،توصلولقد.للمزرعةملكهيوانما،النبيلمدفنءزرعة

.G Perepilkirأنا.كتبتهالذيالبدثعنهـمتقلةبصفةالنتيجةنفسألى

الفصل.هذامنألاولىالملاحظةانظر05(،
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اراضيفىالمستخدمينللفلاحينيخصصكانالحامالمنتوجمنجزءوهناك

الفلاحونوكان.جرإياتشكلفىيوزعوكانءجماعياالممدوبهةالمعبد

فىاثناءهاعملواقدويكونوناشهراربحةمدىفىالجراياتهذهيتسدمون

الفردية.)انقطحةهنتوجالىاضافيةكميةتؤلفالجراياتوكانت(المعبد)1ْمزرعة

الفلاحين.نظرفىقيمةالحامةالاراضيفىللحملجحلالذىالسببهووهذا

يؤلفونكانوايناتاالموسرونالمجتمعافراداخذ1وحينالزمنوبمرور

اخذ،لهمخاصةملكيةالىالطائفةملكيةتحويلنحويتطلحونءفيهالحلياالطبقة

الأراضىفىالضلباعماليقومونكانواالذينالأحرارعددمنيقللونءشلأء

جراياتيتسلمونكانواوالذينالأربحةالأشهرمدةخلالجماعياالمملوكة

لهم.كرتباطحاما

الشةفىمراتثلاثعليهمتوزعالصوفجراياتكانتالطحامخلاوما

ايضا.للحبيديحطىالصوفوكان()2ْاحتمالاكئرعلى

الجراياتعنالثىء2بعضتختلفللاحرإرتنحالتىالجراباتكمانت

تلكفىكانالذىالشوفانعليهميوزعكانالحطلاتفىولثَنللحبيدشطىالتى

!ءصَ/،ء!!.القمحمقاميقومالأيام

بحض/انجازلقاءضطىكانتالخبزمنفائضةمنحعنمماثلبرهانوهناك

مناضافيةجراياتتوزعكانتايضاالحطلاتايام1ففى(اخاصة)4ْاالأعمال

عليها6ي!لالمحبدكانالتىالننررمنص!ةانهوالمؤكدوالشىه.رالض

له.المخصصيناوالمحبدمزرعةفىالعاملينالأحرارالىتذهبكانت

محبدالىتقدمكانتالتىأضحاياااننجدوهكذا.وفيرةالنذوروكانت

92وواحداثور!تضمكانتنانشالآلهةعطلةفىاو-باالآلهة

دزالسومراللفةقواعدكتابهفىدايملوترجمهانثمرها،التيالنصوصانظر)56(

.592و17ص

17199!3صوشنيدرانظر)52( D .P No!لاAllot de la

013Dلافايديالوت1انظر)53( .P Noالضريبةدفععنالخبزجرايات

.الارضاعلىالمترقبة
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.الشوفانمنكبربرةكميةوكذلكوشكزالينالجداءمن27وحملانبحةوارش!اة

والخمروالتموروالزيتوالجعةالخبزوارء!كةوالدقيقوالقمحوالشكير

والسمك.

وعْير!والجعةأدقيقشاوال!وبالماضيةمنممانلةمقاديرههاكثكاْلت

."الجديد)4ْالهلالعيدفيشهركلأو-باالألهةمحبدالىتقدم

فىالحاملينالأحراربينتوزعكانتالهباتمنهذهنسبةاناعتقدهوالذي

الىيقدمالذيالطحاماستهلاكعامةكانوبصفةجماعيا.المملوكةالمحبداراةصمزرعة

الإرقاء6فليس.وحدهمالاحرارعلىمقتصراامتيازالذورش!لىْفىالمعبد

وهكذا.امبادةالغرشى-يخ!صصم!هـتجاتايةعلىال!!ولفىالحقالملأجانبولأ

محبدحقولفىا!امليناا)ممالحقوقتحددإنتىاإصريهال!خاباتاحدىوجدْلا

لأيحقالهرممنسكانخلامااْدهالى!حير،هه!مهصناقريبة(،سنوؤهـع"قبر

التىالنذورت،لمكاوالشهريةأدةالعببطقوسيفوماولذرأيقدمْ"انلاحد

تقدمالتىالجنائزيةالهباتلَانتكذلك(")َالهرمينهذينمدنمحبدالىتقدم

نطاثعلىتحتبر،بالوراثةالقدامىوالنبلاءوألقائدكافلك6المجتمعممتليالى

جصاعيا.6،المملوالارضنتاجمنواسع

فقد6جماعيةبصفةتستغلالتىا%جماعيةالأراضيمنتوجالىوبالأنحاهكة

ممثليالىالارضتأجيرمنايجارصفةفىاضافياايراداتستض،صابدالمهكانت

طبقا،يتجاوزايراداضلالأرضهذهوكانت.محددةمكافأةمقابلالمجتمع

وكان.(جدا)6ْهاصوسبشكلالنفقاتكلكاالنهرة،دايمل"لتقديرات

مخازنافياحرب،انشوباوفشلالغلةمناحتياحلا6ًجليةبصفةخزنهيتمالفائخهلى

.(لكَثى)7ْ!ىلدحبوبهاثلعضزنبقاباكشفتاوقدكاواسحة

بعدها.وما86صالسابقالمصدرشنيدر20()

.15ء\ص،يمالقدالعالم"بورودصلن.ن.اوييفتورأ.أ.ب)55(

.!،-3!صبقالساالمصدرأ:شنيدر)56(

صفةتحديدتموقد.ص.016!اوكدسومرتأريخ:كنغو.ل.571(

المحرر-الوقتذلكمنذمعبدنهبأالبناءهذا

-،6-
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مزرعةفىيعملونالدينالأقلإ!ئالم!ضمعءن1-كأا-أْا،ؤكأاا-لَاا-!

قبلا-دْاثالىاشيركيما-يمتلبماون،ادخةمنأصالثاإ-!ا!اصا،أ!اةهـ!

المعدوماتالىولالنض!!6ل!ثَلىففى.مهقاعدةكسرةتكنا-ةالأ.1.3ْلةإ!.قطهـا
...3ر-!..!

اوروكاجينا6عهدفى(واش-با)الآأهة؟حبدقهـ!ا!-ش!لأتءكأ!،ا-!،.ص-،-

ههاَثا:ل!-فاوْثلثمقدأ؟اشَ،.!ا!ال3.كاعد،-!،تنَ

المسا-ةصفيرةفرديةاشاكأَميكطغءايحصلونشن02الأءخياداالى-ةو!لَانو

القطعهدْهوكاْلتكاجماعيةةصفةاست*9،لهاا*ثش!!أتااكأكل:0)ؤلف--ا-اْ

منالجماعاتتلك.تزعمونزرينإالأههـبنأسماءقوائيمْلفمتيكأتفى"!بم!اى*

الهطعهذهمنقسممتحواقد.السلميا)!مل؟نرأتوفىا-صِبارأ!أا!ش؟ا

وءن.الحالةهذهثلوىءخها!ندص!.دؤخذولأ،،إلمرءاسة2!أ:تَ))لد-او"إبر*ث!!،ث

.الريلغاإمتخدامهْاصم!ابلبسيطةكأصريبةا/لأرضهذهمالك.ندشعا!افحتما!

باسميعرفماوهذا،ءضهشسريبةدفعشريطةتأجيرهبتماآص!--بماتَْهـهنا

تفرةرالتىالضريبةت!نولم(")\لمْ،يبةالمضرإ)خارصع""لأتاو!رارض!)

منثلثكلعنالئعيرمنتر121ْر25تعادلفهى.مرتفعةإرضاا!ذهعاى

يبةالفرهذهفان6لتر0011الى0609بينتتراوحالةلمةأَ؟ْلترةااعلاَخارا

.(الحصاد)9ْثصناو!-بعد.نإ-!اَ.حاغا،

ومصرسومرللادفىالأقليميةخمحاتالمبمنالأحرارالأدرادالَانو

6يروافونمنهم-زءاوالقرىس!انم!تاليافعونالرجالوكان.قرىفىصونيب

.(،PAبارأ6قادتهمكأة51.أجتإَنائبءا-تهـباإ.لام

ابىاريةالقدبمةا!ادةا-حسباراش-،ءيمل!ونإلقرويونهؤلاءكانولما

مئاطؤفىإلقرىفانءؤرريرةا!لىاشامتلاكحقاشجالمنا!،حرا!نمحاخىا

استعملناماادْا"بدائيةء-خمحات"لقألهتحت!كاْتومصرسو!بالأ*!ىالمدينة

(OA)هوزي.ج.ممطبوعفىالمعلوماتهذهعلىالعثوريمكن..M .J Hussey

04عدد)01!\(1هارفاردبجامعةالساميالمتحف1/فئالسومريةالالواح"

.57صبقالساالمصدر:شنيدش"95(

http://www.al-maktabeh.com-47ا-



تزلفقكنلمالمجتمعاتهذ.انويبدو.ماركسكارلابتدصاالتىالحبارة

iفىالأطيقةمجتمطت IJ60;بصفةوضتنلتشلكالمجتمطتظكفيهات!ءنلتى

ظاءاستخدامكانحيثكاجماعياالمملوكةاراضيهازراعهَقىالأرقاء،جماعية

اقتصاد؟نها.اساسيؤلفاجصاعيالري

الاقتصادىنظامهيحتمدالذىالقديمالشرقيالمجتمعفىالفلاحكانوهكذا

ناحيةمننهصنهكاناحيةمنالحملعلىلقدرته؟ظرامباشصتتبمثاية،الريعلى

فظامبمحونةالاغلةمتجانيمكنلأالمزروعةالارضلانمستغلاكاناخرى

يزر-المَىالارضكانتولما.المسترقينا/،صرىبحمليصانويبنىري

يأمنلأالتىنتاج61VI;يشلككانفانه،الر!مانظامإ!ابخحبهامديتالفلاح

6صا.ذالارضبهاونحنىكاالرقيقالىيملمهاان

كامتأخروقتفىالاللانتاجالقيمةالأداةهنهباستممالهللرقيقيسمحواس!

مث!السومرىالمجتمعحققووو.المنتجةالقوىتطورمنمستوىاع!فىاى

فى،الثالثةاورسلالةعصرقبلليسكابفي!اسنرىكماكاالمستوىهذا

الافرادقبلمنرئيسةبصفةتزرع-اسبقعصرفى-الاراضيلَافتحين

جماعيةاراضيفىيحملونكممالإما.كليهماعصروفىسومربلادفىالاحرار

عمللمبدأيخضحونكانواالاحرا!الفلاحينفان.كاالأقديمىتمعالمبيمتدكها

كانوالذينالمجتمعفىالجنوداسلممائلةبطريقةيحملونكاانوافقد.صارم

الفلاحكانفقد.الصارمةالحسكريةالأوامريطيعواإنالحربزمنعديهم

فىعملهفىتراخىمااذاللعقوبةيتعرض6أهعرممماالفلاحئلءالسومري

يكنلمالاقلفملىمصرفىاما.عليهالمستحقةاصرائبايدتعاماذااوكاالحمل

الحقوبة.هذهمنيممى6الهلكلدي!وحتىْبلالراهبشلاا!إخديا

رالاحراركاالافراداصنافممتلكاتالىيموش؟نالذدنالأرقاءن5عددخاك

وقد.6"لكش)ْفىاوو-باألاَلهةمعبدسبلاتوثائقفىذكرهموردقد

ونسا+رجالمنمؤلفةبعوائلقائمة91عدد)1(اعسجلاتمجموعةنضم)ْ(06

لمدبنةضاحيةوهي(+لوابا!!!لاك!()الىاسائرونوهموأرقاءوأطفال

!هـ
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ا!بدممتل!،تمناء!ابطريقه6يحتبرونيزالونماالأرقاءهؤلأءبان.ثيحت

الطراشهذأالىالأشا!ةوردتوقد.المعبدوءناسيادهممنجراياتيتلقونلأنهم

حالاتشازبابلفىاما2آ(اسكَشي)9االحصرهومتأحْرعصرفىاظواعرامن

اقد!اثذلك.مب!سوقتفىظهرتقدوللرقيقللارشقالفرديةالمل!صة

.6(اهـقيؤ.)3وا.ثالأربيعالأتحاتسبل"باكضروا،منالنصو!!

بن!وبابا!بلاثفىوالرؤ-قاي!رضالفرديةالملكتتطورارتبطولقد

كانتابلإببلا!الأقليميةالمجتمعاتففى.صاحبهالذممماوالتبادلانتجةالقوى

اهـممماااقتصادلصياْلةعنهاالأستغناءا،.بملَاشالتىالخامالموادمنا"ضروريةالأنواع

هذاركان؟هـتوفرةشكير6والمعادنوالاحجأركالأخثسات6المحقدالجمافي

.والتبادلالمتاجرةتطو.لر.بتلزم

ففد.التبادلم!تمختلفةانواعالىالقديمةالسومريةالصوصتثرِ

كانتوه!رزا.ألمسلبوحمد*ت6اطهباتتبادلصينةؤىتمارسالتجارةكانت

اشرناالتىالتبادلصيفةاخذتالزمنوبمرور.التأيهدوجهعلىذعىاتجارةا

DAMفار-ًدام"الىبهايهدف!،ن.توطداسهاا - GARوكلاءاى

النصوصرفىحسراحة1لإءاشوهؤلاهالىاشيروقد.الاقليميةالمجتمعاتفىاضجارا

اوكلاءاهؤلاءكانفقد.ا!شفىاوروكاجيناح!ماوانَلالىتأريخهايرقىالتى

تخضعأختىمعاما،كم!اتو.الأفرا؟بقيةنَلالأراةصي5ئفطحايمتل!سن

للعوازلأباسبعةأسماءالقائمةثادرجتوقدالثساطىءعلىلقعلكشْ

منأرقاءوستةبنتاعثصرةوسبعولداعشروأحد،عوائلأمهاتوتسع

الارقاهفارْالقوائمفىيدرجونالارقاءكانولما.الاماء3وخسىالذكوش

المجدمزرعةلسيطرةماحدالىلخضعونكانوافرديةبصفةالمملوكين

جماعيا.المملوكة

تورزينر:)61(

.Torczyner:Altbabylonische Tempelurkunden .D .W .A W
1391111011LV!ء,75

أول3ء3امهـأ*951(أة،ول010.2491142،5أ2ليىا!خمرا6(2)
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فى6حدودهخارجاوالمجتمعاواضىداخلذارالمجتمعرؤساءلرقابة

مثلا."عيا،م"

يمارسكانوانالجماعيةالمزرعةرئيسبانالقولالىبناحاجةولأ

كانوا!ؤلأءانالاالتجاريينالوكلاءتصرفاتعلىالأشرافمنهـحددامقدارا

فهم.التبادليةامملياتاهذهطرثقعنانفسهميغنواانبه.إستطيعون.صعوةِى

وكنتيجة63()غيرهااخرىسلعاويشترون6المحبدمز!عة!صتإملعيبيحون

الأفراداصنافمجموعبينمنيبرزونالتجارهؤلأءكانفقدالت!اريةلفحالياتهم

المواطنينمنممتازةطبقةيؤلفونو6المحليينالسكانبيناستوطنواالذينالأحرار

المتوارثة.القديمةالنبلاءطبقةتكوينالعمليةممائلةعمليةطريقع!توذك

منليست،دار-ًداملاال!لممةانوافبش!صلالغرابةيثيرالذيوالثىء

كانتوانكاءTAMKARUMتام!هـوم!هوسامياصلمنهى.للسومريأصل

كلمةتأتىذلكغراروعلى..المتقد!ةا!سومريةإالنصوصفيوجدتقد

-NAناكيد" KIDالنصوصفىوردتوالتىلاراعيلاقحنىا؟تىلا

هذاانويبدو.سامياصلذاتالاخرىهىفانها،اقدموقتفىاسومرية

بلاد!ىالاقليمية1خمحاتالمصاقدمؤىوالماعزالأغناموتربيةالتجارةانالىث-"!

منيكونوالمالذينالأجانبالسكانيمارسهاالتىالوظائفمنكانت،سومر

.ابالةااهـصْىالأحر

ارتبطالقديمالسومرىالم!تمعفىمهمادورا(كَاردام)التجارلحبولقد

بابل.بلادفىالمنتجةالقوىأخحاظمحشصورياشرطاكانتالتىاشضرارةاباكأإهار

للقيمة.مشترككمقياسإحدنااستعمالظهورالىهذاالتجارةازدهارادىوقد

وقد.)"6(الحرفةهذهفىالنحاسيظهرسروباكمنالنصوص!المحدءفمى

الى،اوركاجيناحكمعهدالىتاريخهايحودلكَثلىمننصوصاشاكأتان:ق!

بحدها.وما11صالسابقالمصدر:شنيدرانظر)63(

.الفهرس241!فارامنالبيتشؤوننصوص:دايملانظر64()

-05-
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أصجتم!ءايهانبفملالعميةهذهتسرتشلقد.6"ةْللقيمةكمقياساغضةا

-اووقد.المف!،تالنبيلةالمجتمحاتتجميعاسا-لىعلىيقومكاناتياؤلميمى119

كضيراءمتزايدبمعدلالأقليميةالمجتمحاتاعضاءصفوفبينمنمال!ةطائفةظهو!

اضئاالمنقولةغيرالاموالتمتلك؟،نتالطائفةفهذه.فاكثراكثرمحدثاواصبح

المرتفحة)66".ي2الأرافىحديثاوجدتانهااوالشراءبطريقةاهاعلإ!احصك

ىرالىتحتاجالتىالأراصْىلوصف(المرتفة.ىإلأهـا)عبا!ةاستحمدتوقد

.المستوىواطىءماحوشيكونقناةمناوبئرم!تاماتسقىرالتىاح!صطناعي

الأرقاءبمساعدةممولةئنهةح!اإقبلمنتزهـعالمرتفعةالأ!اضىلَانتو

سفد.الأقليمىالمجتمعؤىالمنتجةالقوىتطويرتوطيدالىت61عمديةوهى

.حدشدهخارت-تلَذاكو01-خمعإمنآصهـ.رتاعضاءمنثضونا،!قاءكات

الىايفاالأ!قاءاضيفلَذلك)67".كلتيهماالحفمتإثهاتينا)نصوص!!ا،!توقد

منيزيدوأاندْاتهالوقتفىتطيحون.،فهم.المتمواةللطاشث!يةإتصا119اعوةا

علىواك-ا!شالدلينهيينا!-؟هـييناالمواإشينلساخدواانشءيةأهـ-أقسوتهـا

من-ان!لمزكلماتحسب-انفسهملواحو.المثفيش،ةالجمايمذاث!هِخصاص51

.اسيادالىخدم

بعدها.وما68صبرثالساالمحمدر:شتبدرنظرأ6()5

لكشلاقضصادبالنسبةعالط!متوىعلىنقعالتيْالح!وأ!أهميةصورت)66(

الىالعائدة)أ(الاسطوانةعلىوجدتالتيبالكهصاتلماكَوديا"Lعهـفى

الماءيصعدلا،التيالتلالالى)وهيبعدهاوما11:12مجموعةكودبا)،(

Witzel,BA.87فتزأ!انظر؟اليهاالماءسيكمعدفهلاليها 7 P

5كودإا)5( GUDEAث111وهو.م(ق)2144-2124ل!لىمذوكأشهرن

للفنونوحبهالعمرانيةبأعمالهاشتهر1لكَشملوكسلالةمنعثصرالماني

الجزيرةوجنوبيوالبحرينلبنانالىعهدهفىالتجارةانتشرتوالآداب

العربية.

امتتشتري(لكشلمدينةالراعيالاله)ننغرسوللالهالاعلىالكاهنزوجة)67(

سلف)تدريانايالحاكمزوجة!21205152-211:..4س9

.(214-212السابقالمصدر)وذ،5حررجلمننشتري(لو!لندا

شراؤهمتمأرقاءوثلاثة2رادالااحددااوبيعاوارتهانيسجلالاولفالمتل

:شرويدر)لوكالندازوجةلمأنامترابر"قبلمنمختلفينأشخاصثلاثةمن

172-173صالسومريةاللغةاعدقر:ودايمل141،144الملاحظتان
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الطائفةوتحاظم6الأقليمىالمجتمعداخلحدثتافالتف!كضمدية!،ْلف

،الارقاءامتلادُعلىطمقدرنتي!شةمتزايدةاهميةعلىإهاافراحصا!التىفَى!ةاحا؟ا

-الموجردةالكتاباتمنعليها-!صَنامااذا-كانتالتىالص!وباورلا:تد5

المتجاورةالأقليميةالمجتمماتبينالحروبكانتفقد.الحصرهذا؟ى:ا.د،ضافي

قسكنالتىالقبائلضدتؤججكانتالتىاحروبأهـكذاك6-و،.با*!ثى

وافقار.الناسبمضاغنا+فىسببا،سومربا،دضوم!ىََ.-ة-اء!3أ!ا !ل،أ-با.ا-."إ

عدةعنلكَشفىعليهاعثثرالتىاكتاباتأتتحدثشح!!ا."كأدها3ت%%كأ

تثارالحروبوكانت)*(لهاالمجاورة"اقالاومد.بنةا!ثا!بينشؤحتبحرو

يدينغوا)لديداناعديهالمتنازعالأقديميكوناحالةامذهوفى.ا!!حضلىنجى--

GU - EDIN)*(

مجتمعقفككعمليةفاناضلاهال!هااشرناالتىالأسبابلمختافوكنتي!ة

عرحدةبدخقد،عنهالوثائقيةلااكصواهدمناسفيرانملكالذىقاي!بإ9اللًا-ث

وبالأرقاء6بالارضالاغنيا+6المجتمعفىالموسرونالاعضاءشرعبحيثدخقد!"

كمالاراضيالزراعيةجماعيةبصفةالمملوكةالأموالعاىللاستيلاءا/،جراءيتخذون

تعرفالاموالهذهتعدولم.والأرقا.الأغناموالىا!حبداالىلعودا%ىْرالى.اعي

اسمياتسمىالمصدالىتعودالتىالأموالكللأنتلك)هالاَلالالا1ْالآ
موسم.-

فقد.(شكدونالاقلي!ىالمجتمعهوالحقيقىمان!طاوانأ!أ()7الآلهابراموال

سبقواالذين(سيباتي)للحكاممل!ساتعتبرواصبحتمالبما،1اهعبدهـبىَيةخكيرت

.اوروكاجينا)68"المصلح

المحبد.لملكيةاسميينمالكينسوىبالطبعيبماونوالمالح!،مفانذلكومع

الشاطىءعلى،جوخةتلباسمالمعروفالموقعلأتهاآتانقعUMMAائا10(

eعد،اثمنزاعفىوكانتالشطرةمدينةغربيشماليالغرافنهرمنالايمن

لكش.مدينة

.العراقجنوبي،تيقعسهلاسمغوايدين)5(

9ف!ثروباكعليهاعثرنصوصفىتدعىالمعبدالىتمودالتيالممتلكاتانأي)167(

البيتشؤوننصوص:دايملانظر.شروياكمدينةراعيالآلهملكبأنها

.51عدد،فارة!من

.23ص2عددالثصرقمجمةيملداانظر)68(
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الارقاءمالكيمناحاكمةاالطالُفةاى(القلماطالرجا"الىتحو!اؤعالرفيىشهـت

يستحملونهؤلأءضرحانفما.النأريخيةدَجنااورونصوصاصهماتاسا-اور.لنا

اخذواحتى6الجماعيةالملكيةمنجزءادؤلفونينتأالمبيدحتىو.لى،بدهم

وتتحدث.لكَشفىالأحرارالرجالطبقةافرا!علىالففطمماهـسةالىيتطلعون

التىباصلاحاتهوتشيد6اسلافهعيوبتممجلالتىالتأريخيةاو!وكاجتاكتابات

يقعالذىحقلهفىوادحرا)"(جنديجئرحيناانه6الميوب:طك!!-ت

يتناولوهو)الحسد)"*(احدفان6اصماناعةلصفةلروىوا6تفحة-2.ا،!ا
-.-.-..هـهـطك!

اكصوصخلا6الانتاجادواتيملكلألذلكونتيجةالسنةايامإ""إ-.!ايه

هناخقبتوقد).المأءيملكوان،بد(ا.صبيدشراءتسبلىوالىإخالدة!امترا

قناة(الجندىاي)حفرمافاذا)نقولوالتى،دايمل"بهاقامالتىالترجمة

.()96(الماءالحبديأخذفحندئذ6اص!اعياتروىالتىارفهفىبالغباتاخبه

تمثلالآناحبحت1والتىكاالمجتمعفىالمهيمنةالطائفةأفرادراحانمماو

شرعواحتى6الفساكلههذهعلىيتصرق،ن6ا!بيداتمتلكالتىاتاحصةا!بفها

والقنواتإلاراصْىامتلاكالى،يمتلكونهمالذينرقاءإ1اطريقعنيتطلهون

بصفةسواءغيرهمآخرونافراديشلكيالتىوغيرهاإكشيةوقط!ان:ا"إبا!

كالىْالحالةهذهمئلوفى7"الأقليمى)ْالمجتمعمنحلواتنكل!ش!كلفىاشفردية

يتمرضونلَانواالذيالحنفلانمباضرينتابعينص!لىفىايضايتصرفونإْ،رقاء

لا5اugalلو-لَالشوب"يسمىاورومريةباللغةالجندي)5،

1-دو-نو-كي-)ييةالسومراللفةافىالرقيقأ!الحبدبسمىر*، GI- NU- DU

23-1المجموعة!2صالسابقالمصدردايملانض!!)!-( V : Vناليويبدو

بويبلء5قدصاالتيالترجمةمندتةأكثردايملاقترحهاالتىالترجمة

الْىبويبلنظرففي.رفتين.بأ.السيدبفضلملاحظتيفىوردتوالتي

والقناةبرمتهاالبئربل،منهجزءااْو،حسبوحدهالماءيممكلاقالرقب

الاَبارحفرأعمالكلانيعنيفانهممكناالاقلاكهذامثلكانولما.كنها

الطائفةمصالحتوطيدارْاءهايصحبحالهَوْفلكتتوقفسوفوالقنوات

الحاكمة.

التاريخيةاوركاجينالنصوصالشاملوالتحلبقالفاخرةالترجمةانظر)07(

bL.3.(اتياالتفصيلالواسعة Jl"2عددالشرقمجلةفى،دايمل.
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()71(.ذلكنتيجةثانيةتتناقصكانتوالتى)المتزايدةبالجراياتيرقثمىكانله

بجيوشالأحتفاظعلىاسيادهمساعدالذمم!المنتوجمنفائضايخلقونكانواانهمكما

المسلحين.الجندمنخاصة

الضنجداوروكاجيناانتهاكاتلوحصفخصصالذ!ماالنصمنجزهففى

يتسلمكاناتيواcالباتسىبهيحتف!كانالذىالخاصالجندكلتيتحدث

وجهعلىهم6الكهنةمنمحينةطائفةاحتياطيمنالقمحمنمنفصلةمدفوعات

.)72"الحاكمةالطائفةفىاعضاءكانواالذينإهـهبانامنليسواالتأكيد

لَانفقد.لأتطاقنممالثًشالأحرارالرجال1صنوفاحوالاصبحتواخيرا

متناولهفىدعمهعلىإقادرةا.القوىوكانت6يوهـياالطلبتحتالسياسيإتغييرا

مقاومةالحاكمةالطبقةقبلءنالجماعيةالأراشصاغتصاباثارولقد.اليد

يرت!سب!االتىإخاصبةاالاتجاهاتلوقفاس*خعدادعلىكاْلواالذينالأحرارالرجال

.السلاحبقوةالجشمودطيوهمر1د9

كاْتالذينالأحراررجالطبقهاسرأعلىنفسهاوروكاجيناوضعولقد

صلفهيزيحانفاستطاعالنهذيبوفىا)حس!هـىالتظيمفىتكمنقوتهم

وجدتكما.يجةالتأراوروكاجينا!ارتلَضامنالامرهذاعرفناوقد!لوكَالندا"أ،(

ولحل.اوو-باالآلهةمعبدتخصا/كأالحسابيةالوثا!قفىانم!اسالهاالثورة

محلوماتعلىتحتويكانتالمععبدهذامزرعهحساباتاناحتمالااعظمهوما

اتحليليةالوئالْقافيعليهاالفور.بمكنالتىالمحلوماتلتلكجوهريةبصفةمماثلة

طبقا)يتسممونيزالونماكانواالذينالارقاءهمواضحبش!لهؤلاءكالْى)71(

حوالي(15عدداهارفاردمتحفتالسومريةالالواحعنهويزيلمجموعة

والغالب)اوروكاجيناحكممنالاولىالسنة1فىيومياالحبوبمناميقكيلوغرا

.(الماضيمنمكروهارثبمثابةذلكيكونأن

)(2CONE -B ,C Col. ,V 3-1 (V.

البطشبشدةعرفلكشىمدينةفىالمتسلطيناحدLUGALANDAلوكالند)+(

قبلالميلاد3552سنةلكشفىمكانهالحكموتولىاوروكاجيناعليهتغلبوقد
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الىالمحدوماتاستخدامفىمصيبونفنحنهذاوعلى.لكضرؤىالأخرىلدمعابد

الاقتصاديةالحياةعنعامةصورةلأعطاءأو-با-معبدسبلاتمناصبناها

عنه.لتحدثالذىْالحصرخلالا!ثفىهـالسباب"

اصبحت،جماعياالمملوكةالمحبداموال1اناليهاا!ثرناالتىالرقموتبين

الأوامرصدرتاوروكاجيناح!ح!بدايةففى.الملآلهةاسميامماوكةتعتبرالآز

7'تبدغالتىالمحتادةالشحيرمنكميةفبدلأ.ندوهينساإلذلبخودياتالجرابمضاعفة

حكممنالأولىاسنةاؤىتسلموا،الثمهريةجرايتهمتؤلففَىإلتوالتىلَيلة

.)73،كيلة.449ص-ا)1وراو

الحكامونصوصاوروكاجينالنصوصاضسبىاالتحليلزانذاتهالوقتوؤى

ومنحلت)74"قدالمسلحةالوحداتاحدىانبوةصحيبينبقوهبنارز

بانهاالتأريخيةاوروكاجيضاكتاباتفىاليهااشرالتىا)وحدةهيانهاالواضح

.7(الباتسي)ْجند

تسلمهاالتىا-راياتاانقصتاوروكاجنامنيليه!ا!ى

اخرىناحيةومنءالسابقحجمهاالىالسنةتلكمنشهوراربعةخلاذا!خودا

اتىاتالجراباستحقواالذينلكَشفىالأحرارألافرادعددفىزيادةحصلت

او-باالاَلهةمعبدففي.الجماعيةالمحبدإراضيايرادمنلهمذفعءانت

.261)76(الى059منأجراياتاهذهمثليتسلمونالذين1الرجالعددارتفع

اخرىمعابدفىحدثتقد؟انت65%اى،ة6الزيامنمماثلةسبةوهـنااكْ

ط!قةوكانت.معلوماتأيةالحاضراوقتافيعنهانملكلأالتىاكَشؤ
و.

جراياتقبلاتتسلمالزيادةمنالمائةفى65النسبةبهذهالممثلةالأحرارالرجال

اوروكماجينااعادوقد.المرفهةالطائفةيدعلىالحقهذامنجردتانالىمماثلة

المدينة.لمجتمعالجماعيةالميزانيةعلىالمدفوعاتعبءوفرضامتيازاتها

5،6العددانبقالساالمصدرا:هويزيانظر)73(

54RTCنكاندا-يوتور)74( No

1-5:3المجموعةا2عددالثمرقمجلة)75(

عددالسابقالمصدرهويزي)76(
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وقتاىفىالمعبدمزرعةتتحملهاقدحدثتالتىالباهظةالضفقاتوهذه

عنمعينمستوىفى-يتأثرقدبدورهوهذا.الاْشاجزيادةشريطةالطممن

.8الارقامناوسععددباستخدام-نادرةوبصفة6للمجتمعالأقتصادىالتطور

عددفى08%بلغارقاعاشهدتقدلَاصيااوروحكممنالئانيةالسنةانوالواقع

عنالمجموعبلغلذلكوكنتيجة.او)77"-باالآلهةمعبدالىالعائدينالأرقا+

مناوسعكمياتخصيصالامكانفىجحلمجموعاالارقا.اننتجهالذيالفائض

.الأحرارطقةعلىقوزعكانتالتىللجراياتالمنتوج

اخورةامننوعوهوكاالأغنياءعلىلكَشاحرارحققهالذياكصران

التىمثلا،اقا"مدينةامثالمنالمجاورةالمدنفزعاثاروانلابد،الدمقراطية

حربنشوبالىا،عر1هذاادىوقد.المطلقةالسلطةيتولونفيهاالأغنياءكمان

فىيةاتجاشاالحساباتوتع!سس.اوروكاجيناحكمعهدبقيةطيلةاستمرت

التىالجراياتفىحدثالذيالنقصتسجيلطريقءنالحربهذهلكش

كمانالطحامفَصبانالقولالىبناحاجةولا.محاوالأحرارالأرفاءالىتعطى

ونيءالادفىالحدالىانقصتقدجراياةمملأنذلك.الأرقاءعلىثقيلاوقعه

خلاليتمملمونهكاواساالظثحدالىالجراياتهذههبطتالحالأتمنكثير

لَنتيجةوذاك،أوروكماجينا)78(صبقالذىالحاكمعهدمنالأخيرةالسنوات

الارماهالسكانمجموعوكمان.(v')الحرباثناهالدولةتحملتهاالتيللخسائر

قدالأرقاءكانوربما.ملموسبشكلهبع!قد6منهمالذكورسيماولا

الحربفي(دقليان)-ادثةالقارىءيتذكروقد.8"العدو)ْالىهربوا

.)"(يةالبيلوبونيز

52Allotteلِأ113oانظر)77( de la(112والرجالمنالارقاقاثمة

لمتلكهمالذينوالنسساهالرجالمنالارفاءعددوكان.(ا!إ)قائمة

رقيقا433بلغقداليرو-لاجيناحكمهنالثانيةالسنةتاووباوالالهةمعبد

(VA)42عددالسابقالمصدرهويزي

21عددالسابقالمصدرا)97(

42عددهويزيأوردهاالتيالمعموماتانظر081()

واسبارطةاثينابينالبيلوبونيزحربوقعت.DEKELEIANدقليانوس)+(

أحداثهاسجلوقد.م(ق)431-304سنةوعشرينثمانيواسترت

.البيلوبونيز،"حربالشهيركتابهفىثو-ليديديسالاثينيالكاتب
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لوكالحاكمهارأسهاعلىوكمانوخربتهال!ضَسعلى!اقا!أستولت:احه-ا

-LUGAL؟--زيزاً ZAG-GI- SI)"(ةراطية5الدا!صلا-اتواليت

علىحزنهمدىنميهفيفاظهرلكَشفيعاشالذيالدابأخدنماها!قد.حها

4--رر0التاليةبالكلماتالنحيينتهيو.الس!سنعليهاسادالتيالقويةمدنجته

الأضراريمةجراقترفواوقدالضياعالىلثًثلىمد.بنة"اءطَ"هـصالاصلم

.لمكاورو؟ابر-اان.منهمتؤخذسوفلديهمحصاتالتيالقوةان.لننغرسو.

الاامةقاناماحاكمزاكَيزيلوكَالالىبالنسبةاما.هذاعلىيلاملأ(سو)!

.8(\،)رأمهـاعلىوزرهعبهتتحمل11اْجمىابا

ضهنالمجتمعو-هـةاعادةكاْتْأستهدفالتيلكَشثورةاخفاقيمزى

اوجدهاالتي1الاكثلاحاتانالى؟وشصحبكل6الأؤلمييتمعالمص-حدو

عنتفككلمسؤوللرئيسالسببازالةافيالجدوىاعديه*داجيطلَاْتإوشو

وإلتهادل.:طورن5ْماحبهوماًالأنتاصيةالقوىتعاظمبهونعنىالأقل!يصيالمرخم!ع

الاقليمي.ل!شمجتمعقوةتةوبضفيوالحملاصبادلاست!هـافقد

الازلميهيالمجتمعمنالافرادالاعضاهأيديفيالثروةتجمعاستمرلقدو

عديهاءةكأالتي!ى!النصاكدتهمماوهذا.اوروكاجيناعهدفي-شا!ىفي

ذلكانغير.التجارالىتشيرالتياكح!وصي،1اوو-بمعبدسجلاتفي

المصلأحللملكالتأريخيةالنصوصفر،6ءدهشةوبطريقة.خاصةبصمةبرزقد

صةالجنودالى!أبقةإنفعةنثهحريحهتمقانوناتؤلفالتاليةالأنظمةفسلسلة.نفسه

6مت-كساشتريهاْشي:آمرهلهوقالجيداحماراالجندافرادأحدملكاذا5

بم.الجيدةبالفضةليادع:لهفقليثتريهاناراد!لأواذا

وادْا.)سخط"يثحرالرجليجع!انالأمرأهـعلاْالصفقةتتملمواذا

سوف:الظيمذلكلهوقالالجندأفراداحدببيتعظيمرجليتالتصقما

استولىعليها،كماواستولىلكثس6هاجمامامموكأقوىمنزاكيزيلوكال()

الحاكمةالوركاءسلالةبهاوأسسلهعاص!ةوجحلها)الور.كاء(اوروكء،ى

..مق2355سنةوذلك

83ص1جزءالقديمالشرقتأريخ:لورأليف)ْ(81
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اذاإممنش....ا!+يدةإااغضةليادفع:لهقللثصتريهجاءفاذامغكيهاشتر

.،)82(بمصخطهيحسالجندييجملالمظيمالرجلتدعفلاالصفقةتتملم

أيديفيالمنقولةوغيرالمنقولةالثروةتركيزانالأظمةهذهمنيتصح

أقلالمك!صارهذافيكانفقد.المصلحالملكقوانإننممابهمسموحاكانالاغفاء

اخ!!رفاتاءنجنودهحمايةالىتهدفتشريعاتهلَانتالذيحمورابيمنتوسحا

قهكذا.الاغنيهاءيرنكبهاالتيلاعتداءاتومن6روهملر-!-إَالتيالأرها

الآمر.بنأحداغتصباذا!:يلىبماتنطقحمورابيشريعةْمن34المادةْلجد

حص
مالت!راءضد5"المادةوجهتوقد."الامرهذامثلاعدامفيجبجنديمال

أ---دمنشاةأوئوراماأحداشترىاذا"تقولفهي.الجنودلأحدمنقول

63المادةوقمنع."نقودهيخسرسوفالرجلهذامثلفانالجندأفراد

أحد!م-فلااشترىاذا!فتقولالجنودلطبقةالمنقولةغيرالاهوالعلىالاعتداءات

نةصدهيحْدمروسو!كاوثيقتهتمزقفسوفجندممماالىيحودبيتاأوحديقةأو

.،مالكهاالىوالبيتوالحديقةالحقلويحاد

والمواداوروكاجينااصلاحاتتميزالتيالمحلوماتبينالمقارنةهذهان

اتخذهاالتيالقراراتفينقصعنتكثمف6حمورابيشريحةمنمحهـاالمتجاوبة

المجتمع.أفرادمنالاغنياءيمارسهاالتيالغصبأعمالضدكفاحهفياوروكاجينا

التيالقوةوانءالشديدةات5الأجراتطبيقفياخفقوقدتطبيقهايستطعلمفهو

لضهزمه.برزتقدكليةتستأصللم

ح!-3عهـدفي)بابلبلادكلكانتقليلةبسنواتلكَشسقوووبحد

الجزءالشماليفيتقعالتيالمدينة6"اكد"سيطرةتحتتوجدتقد(سرجون

هذامثلقتمامافيهالساميونالسكاناستقرالذممماالجزءذلكالبلادعن

،قدبابللاد-وحيدبتأثيروانها،اقوتجاريامركزاأكدكانتولقد.الوقت

ضدلَزءممرةوطيدنمماابلإبلادءواطنيمنالثريةالحلياالطبقةرغبةأش!بحت

)82(--------95--2--lo XI-- -02 XII11-- Orientalia- No---!ئ.ConeBc
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الأتحادهذا):ثكذلك.الاحرارمنالفقراءبهايقومقدالتيالمحتملةالهبمات

احداثلقشاركانهكما.للركمااوسعنظامايجادفياقليميمجتمعكلطلبات

قطربءنوذلك6الرىلاقتصادبالنسبةضرورياكان6التبادلفياخرتطور

-يشتن!-3"ف!الاولللطلبواستجابة.كبيرةقدرةذأتوأسحةسوقخلق

المدنمنأ!مافيتقعاضطراباتأيةكبحعلىقادررجل)83(الأفستةقوامه

الصلالةفانموسعاقتصادبايجادالخاصالطلبتلبيةالىبالنسبةأما.البابلية

.A(وغيرها)4وسدودا6للماءوصهاريج6كبيرةقنواتانشأتقداكدفيالحاكمة

اجراءاتفان6والسوقالتبادلتوسيعالىالحاجةعنالطلبتلبيةالى.لالنظ!أما

ذلكمثالالاقطارمعيةتجارعلاقاتواْشئت6الشأنهذافياتخذتقد-اسصمة

.8(ةْئيةالناكبادوكيابلاد

المل!ية.المزرعةفيالارقاءمن!بيربعددمزو!ةكبيرةغلمثصانشاءتمكذلك

الملكية.المزرعةفيلاستحمالهاالموادمختلفتصنعالمئ!اغلوكاْت

قدوهذاالنقديالاقتصادفىاخرتطورالىموسحةسوقخلقأدىوقد

!عالصنيرةالاراضيقطعشراءلأنذلك.الأقليميةالمجتمطتتفككفيسارع

الموجودةالكتابةوتشير.للاراضيكبرىملكياتايجادالىادىتدواصعنطاق

الملكهذااشترىالذينال!ارالاراضيملاكالىمانشتوسو)87(مسلةعلى

.84ص1جوآشوربلب!بلاد:يسنرمما)83(

ربماسلوكهمبكرفىبسشانيبصفةيعملسرجون-!لالذيالضقليدان)84(

به.خاصرينظامايجادعلىأقدامهحقيقةمعالعلاقةفىلرز

13!\سنةعليهعئررقيماثالتائصةكبادوكيامعيمرجونعلاقاتصورت85()

"بوروشائدا،مديضةتجارانكصفإرقيمايتحدثو.مصرفىالهصارنةتلفى

الرقيمذلكمحتوياتنثصرعن.اكدملكسر-ونالىم!ونةنقديمعلىْوافقوا

الاقطارافىسجونحملاتوعن.بوغازكويدراسات:دنرفا.يانظر

.2صهبقالساالمصدرمايسنرانظربيةالفر

)86(57NIK 11 No ,95 No

حكمالاكديسرجونأخاكدثملكثالثمانشتوسو)87(

-(المترجم.سنةعشرةخمسحكمهودام.مق2275-.6!2الفترةفى
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المستأجرونالعماليظهربابلبلادتأريخفيمرةولأول.)88(منهمالارض

أصبحواالذينالأحرارمن6وضوحبكل6همالعمالوهؤلاء.كبيرةباعداد

يزالونماالأغفاءكانالعصرهذافيوحتىالأنتاج)98(وسائلمنمجردينالان

كناباتالامرهذاأكدتوقدالفقراءمنلرفاقهمالعملبتهيئةآالالتزايمون

.6(قبلا)اليهاأشرأالتيماننشوسوالملك

وأجماعيةبصفةالمملوكإنالارقاءهناككان6المأجورالحملخلاوما

وما.3ص21عددWZKMمجلةفىنيهر.فنثصرهاالتيالمقالةانظر88()

أرضاثاشترىقدمانشتوسوكانالنصوصلْىوردلماوطبقا.بحدها

المنطقة.هذهفىالسومريةالمدننبلاءفوطينلغرضْاكدمنطقةمنالثسمال

من)الاشخاصمنمجموعاتمنوانماالافرادمنالارضلىالممكيشترولم

الحفلأسياد"بأ؟همالاشخاصهؤلاءعرفوقد.(أكثرأومجموعتين

جانبوالى.واحدةعائمةاْفرادقضيةعلفىوهم.،الفضةومستهلكوا

قدروقد.ذلكمعحصتهمتحددلمالذيناالصغارا-وتهميقفأسمائهم

وهنالك.وغيرهاوالارقاهبالقمحسددمنهجزءاانغيربالفضةالارضثمن

أوراقفىوكذلكالكشياسمراوتازقتعليهعترتطبيقهتمممائلْففدير

السلالةمنالنانيالنصف!دوفى.الجدبدةبالمملكةالخاصةالبردي

5ءالأنايسمنكلنشرهمافانحالةأيةوعلى،مختلفاالتطبيقكانالاكدية

،،واقتصاديةدينية،تأريخيةوآثارنصوص"إتواناءمماولء5لَيسرو

سجلاتعدةنحتويكانت،الثاننالجزء،لنيسس،البابليةالكتابات5و

حسبواحدشخصسمىوقدالارأضيمنفسبياصغيرةقطعبيعJLcلأ

أوالنظامالنبلاءنظامانوواضح-بالفضةجرىكلهالمبلغدفعوان.كبائع

السلالةنهايةفىالانهيارالىقبلاطريقهفىكانالموسعةلمعائلةالابوي

الاكدية.

8()s!!24انضNIK 11 No

ومرادوكيشسن-دورمدن،ثالحقولمنمجموعاتأربعالملكاشترى).!(

.المدنتلكسكاق،النهايةفىوالعملبالاقواتيزودبأنوتعهد،وشدتاب

سكارْمنقسميصحبهمالشمالالىانتقلواقدالسومريينالنبلاءانويبدو

حصلواالتيالاراضيتتطنيهالذيبالعىلينهضونكانواوالذين،مدنهم

أعلاهاليهاأشرناالتيالاربعالمدنسكانالىبالنسبةأما.حديثاع!يها

وبكلمة،القصبوقطع،الصمادبأعماليقومونالغالب9تكانوافانهم

سلالةحكمعهدفىعادةجوروناكالحمالبهاينهضالتيالاعمالعلموجزة

نىدةمفقهمانشتوسوورملةإكتاباتإفالمؤترجمةأءمبحتأالثلثةاور

.،أحاضرا!لوقت
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الىتشيرالوثائقهنعددوهناكاظاكالسائدهوالرقيقعملوكان)19"فردية

يبصيالأرقاءوكان.الحصر)29(هذامنموجودةزالتماالرقيقبيع

.6(ثمغهم)

المصرهناوثائقاحدىع!تركزقدالاعتمادفانالامريكنومها

.دمغلان؟ذلك"داخانتوريورف"،الشهيرالاضورياتعالمقبلمن

الملكحوزةالىيعودونالذينفالأرقاء.أيضالاحقةصورنيمطبقاكانالأرقاه

المناطقحكامعلىالأنيطبقأصبحالذىاللقبهووهذا)49(ةالحاكمأو

كمانحالاتفهناك.معينةبامتيازاتيتمتحونكانوا(اكدملكلسيطرةالخاضعة

الاحرار.بهيتمتعالذيالمركزعلىحتىالحاكمارقاءأوالقصرارقاءفيهاي!ل

وهم!ألشبكأي(طههـا-لَاكااسمببساطةالآنعليهميطلقأصبحلقد)1!(

انظرالحاكمعييد+(ARDUاردو)ادعنيتميزونعيينجى!رقاه

115.1181ه11NIKIلأ95,1,5 P7لا.TTمنثساءأيالرقيقاترالفتيات

9NIKIالرجال1هـيمسويةواحدةقائمةلْىا*!جنأجنبيبلد 11 No

1473ITTIفحلاالاجنبياتبعضبينهنمنوكان No03(ص3.)المجموع.

1387V'1337'1336'1333جردقوائمفىوادرجالشبان Nosالىارسلت+ا

19ITTانظر01اخرىمدق V No 4301 ' RTC Noالضبانقوائموعن

1382,1256,4301ITTأنظرالاَبقين V Nos

ITTلبَهش!01حاكمالىقنايبيعالمنكسمكصياد2!() I No.صبيا+وشرا

0112Vوفقاة Noالمجموعةمانشتوسومسلةواجهةعلىللكتابة+اوطبقا

منوأربعةالذكورمنأرقاءخمسةمقابلأرضقطحةاشتريت،7-12:5

بثلاثةقدرتفتاةاليافةبالاضاالفضةمنمينابثلاثةأثمانهمقدرتالاناث

انظر.1(الذهبْمنحبةوثلاثينمائةيعادلانقلكان/قلاشاعثر

01167ITTانظربرمتهاالارذأهقارمةوعنP*ء+XXI.337هويزي V No

ذكرهماوردلطباخمملوكورقيق،لراهبممدوكرقبث511NIK*16وكذلك

النصثإاليهأشيردباغالىيحودقبئش،ك،17؟لاول12535.!16فىالنص

92.ITT.V No 1463 P6811ترلل!اءذ،شازا-؟!.نأكايىو Noلأاوَل

الفصل.هذامن)02(الملاحظةاسبقماانظر)3!(

8939ITTالحاكمأرقاء)49( V No2849الملكأرقاءITT V No

1467ITTإنالآخرقبا!منأ،اطثأرقاءتأجيريمكنو I Noالحاكمأرقاءقائمة

ITTI.07بقينالآ No 0147 P
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،ا!نتاجوسائلمليهةمنحرمواقدا!حرارالسكانعنقسمكانولماط

جوهريةبصفةتناقصتقدالاكديالمصرف!المدينةمجتمع!بالمقاومةقوى5شان

بلادحدودضمن-مملالتيالدافحةالقوىتأثيروقفكاالامكانفييعدلمولذلك

ق5انالبالميةالمدنمجتمحاتبحضاكشفتشتردُرىنظامانئساءفبحد.بابل

الخوفبدأ!ذلك.عليهااكدلسيطرةالخضوعنمماتستمرانلمصصالحهاالمناؤض

اخرىناحيةومن.يضعففيهيحيشونالاغنياءكانالذيالاحرارفقراءمن

منففسهاعلىالحفاظفيمتزايدةصحوبةتجدتمضيسنةلَلثيارَركانت

والتىالشرقفىالجبليةالمناطقعنالوافدةللحربا،حبةاعقهائلهرحات

بابلبلادثروةلأنذلك.نهـبهمرغوبهدفأعظمنظرهافيبل،1بلادكانت

الأكدممر.الحكممنالسنينعثمراتخلالجدالىملموس،تحَلىنمتقد

"1"(الكَوتيون!وجههاالتيالضرباتقحتاكدمملكةسقطتالخهايةوفي

أنهارتولفد.البلادبغزوقامتالشرقفيتقعجبليةمنطقةءنقبيلةوهم

ؤوبممبطورن5جداالواطىءإ-صتوىاأستخدمواالكَوْأيينلأنالبا؟يةالدولة

العنفيوفرهاوسائلأيةإالبلادعلىسيهطرتهمبسطمنيتمكنواميماالأْلتاجية

والخارجيةالداخليةالحروبونثموب6الوحدةلأنعداموكنتيجة.لهمالبدائي

بالانحطارو.البلادفيالمنتجةا!قوبِم!ابدأاخافقد

سومر.بلادنمماالجنوبيةاورمدينةيدعلىبابللبلادالثاْيةالرحدةا:جزلت

اجفرافياموقمهاالىبالنظرالكَوتىبالنزوقليلاالأتتأثرلماورمدينةانذلك

سيطرةتحتمتحدةبابلبلادظلتوقد.البلادمنالاقصىالغربيالقصمنمما

9(تام)ْداخليبسلامالحصرهذاخلالتمتعتوقدالزمنمنقرنمدةزهاءاور

ظهرتالسومرتةالمدنفيالملكيةالمزارعففي.التطورفيالرقيقاقتصادواستصر

فىرْاغروسجبالشرقيمننزحتجبميةأقوامGOTIUMتال!ولبور*(

كركوكبخا،-ارامنلاتخذتواالىالعراقوهبطت..مق0321سنةحدود

واحدمنهمالحكمتولىواكدسومربلادع!اسبولتثملهامركزا-أبر-اليها

..مق2116عامحتىحكمهمدامم!مماوعثسون

اورسملالةعكرتأريخلْىألاساءميةلنحتمازتفاصرء.هـة!علىالاطلاعيمكن)5!(

.12!\باريس،اوراملوكعصرأين"ل!ر"كتابتاز؟.التة
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قوةيؤلفونلَاْدواوالأناثالذكورمنالارقاءلأنذلك.حقيقيةرقيقاقطاعية

الذينالحكامقب!منكانتْأدارالتيال!برىالملكيةالأقطاعيةفيالرليسةالحمل

حكاماليس-الاكديةالسيطرةعصرفيعليهكانوامثلما-الأنأصبحوا

الملك.يعينهمم!افظينبلس!تقلين

سلالهعصرييةالمل!الأقطاىةفيالأرقاءظهورحقيقةأبينانحاولتلقد

الا.ءخماعية6للعبارأتاللغويأوالبشريالتحليلطريقعنليسالثالثةأور

ن!اماأعدهالتيالسنويةللحساباتالأوليةالتأريخيةالمحالجةطريقعنوانما

جنيويادُدي.صشر)ْلاامّا!مدينةفيالمالمكيةالمقاطعةالىالعائدةالعملفرق

.()69(2291سنةالحساباتهذه

"!ال!باسميسمونلَانواالذينالعمالفانبالأرقا،وصفهمولنرض

الف-خص!"حرفيةبصفةتعنىالكلمةوهذه-الحسابيةالرقمفيبساطةبكل

هذايد!فلىمنهاعددنثصرالتيالن!إ!ارتقار.برعلىتحليليفياعتمدتفقد-القوى

الةهـنسي.الباحث

الحمالمنفرقالىتثىيرتقاريرالمنثصورةاضقاريرابينهـن

عنا)خظارتقاريروتتألف.الحاملاتالنساءمنفرقالىتشيرواخرىالذكور

عشرثالأز*الىءتصرأحدمنتحتوىالحجوموئائقَثبيرمنالذكورالحمالفرق

باريسراوءمحرث"افا"بةةلمدالاقتصاديةالنصوصتيوياكدي.ص)6!(

أهميةذاتوهي-جينوياك-صعهاالتينصاالخمسيقنشروقد.أ!\2

توضيحدونخحصيةانسخةفى،،/امّا"ةمديةاقتصادياتتحديدفىوعهوى

لمواضدةصةحةعنتزدلمالتيالموجزةالمقدمةففي.تعليقأوترجمةأو

قصيرةمقالةظهرت2491وت.لأريخيبتقييمْالفريدةالمادةهدْهتظفر

من-الخامسالمجلدفىامااقتصادياتنصوصعلىملاحظات"بعنوان

النصوصهذهمادةتعالجوهي،اللولْرمضحف!المسماريةالكتابةزصوص

وحتى.41-55ص8عدد؟فإلألىيمأ(-ليمحإ.ءدتالبامجلةمنالاولالحددلْى

يستطيعلاهذاوءلىالنصوصلمحتوياتموجزةخلاءسةسوىنعضلمْهنا

علىيعتمدأنالسومر.بةاللغةأوالسومر.بةالكتابةبةظامالم!مغيراإئررخ

التيالمهمةالنتائجالى.بصلكيما،الوأؤحث!يربا.اجازالاالمقالةهذه

الارقاءعنالنظارإبىنقارمنْالاخصوعلىاكثو!ةالةص.،.!صبعهرتتعقب

.والاناثالذكورمن
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النسا.فرقعنالنظارتقاريرأماالأسطر)79(عشرأتمنجملةذاتعمودا

.محددانهجاالتةاريرهذهوتتحقب)89"ملحوظةبصفةقصيرةفانهاالطملات

الناظر.-صرفتحتالعاملةالقوىلمجموعئخمينامنهاالافتاحيالقسمويضم

أحديهئهانيمكنالذىالمالرأسمعالماملةالقوىمجموعمةارنةيمكنو

فيالتقريرالثافيالقسمالتوزيعحسابيؤلفو.المزهـعةاجزاءلمختلفالموظفين

القوىآاصتخدالكيفيةمفصلحسابعنعبارةوهذا.فيهالرئيسالقسموهو

فماالواردةالمحلوماتأصاسعلىوالمحتمدة،الناظرتصرفتحتالمودعةالطملة

الأولية.الفرديةالمستندات

اليهاأشير،التقاريرفياليهااسثيرالتيالعملأنواعكلانوالواقع

فقولسكىنثموهاالتيالحاملةالقوةمعالفرديةالعملياتتسرلىرقمفيايضا

حتىمنثمورعْيروهو-منهاالاكبرالقسميزالماوالتيغ!يرهاخرونوباحتون

.)!9(الأخرىالمتاحفوفيالنهنيةالمتاحفافيهـح!وظا-الأن

(8-11لوحا5676و56705675حإلاعداد(°الأ

1-8(لوحا05667و!566،ا-15665،856ا،عا-إ!)8!(

فىللعمالالاجتماعيالوصْعنيقولسكيإ!ايحددالنياخلريقةءيمذه()56

التيالرقمأساسعلى،يمارسونهاالتيالعملياتمةسل!هو،امَامديتة

والتي(واقتصاديةاجتماعيةنصوص)سنابهمنالثانيالمجمدفىنثصرها

وثيقة(68مجموعها)يبلغالمنشورةالوثازقمنكبيراعدداان)!ت!ثاإةوا!

تحنيوالتي،كال!الحاملينالشبانمنالاشداءءكلعنمطوماتْلضم

منتتألففرقفىيرسلونالذينالمأ-ورينألعمالمنانهممخاهرهاب!ل

الحكل.بمهماتللقياممختلفةأما-لنالىشخص1258الىأشخاصعشرة

ولكنأيضاوبالارض(والقنوات)الانهاربالماءيتمنقلهمكانماأوغالي

الزوارقتحميل)1(صفتهاثالاختد*فشديدالعملوكان.جزئيةبصفة

المذبوحةوالديواناتالحيةالمواشينقل)2(والدقيقالقمحوشحرن

والعمل،الامراءالىونقلهاودرسهاالحنعلةانضاجو،التةولزكأاعة31(

ونقلهالحشيشوقطعبألقصبالخضارحقولوتسويرالضارحقولفى

العملياتبمختمفقائمةنيقولسكيوضصحالخاتمةوث.فلكلا3ش!اوما

.الريبنظاماصرْلبطة
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إعملاالمرنبطةالصلياتجنيوياكدىننرهااليالتقاريروشدد

القب،وقطعوالنقل؟")؟ْوالتمشيط،6لةوالحر6والرى9،الصاد)َ

هدينةفىالملكيةالاقطاعياتعماليمارصاالتيالحملأنواعكلوأحدةوبكلمة

وهكذا.قولسكيثسرهاالتيالنصوصمعالكاملبالتطابقوذلك،،امأ،

من5مصاجز؟تؤلفحديثاجينوياكدىنشرهاالتيالمستنداتبانيتضح

اثا.سجلاتمنعليهاال!ولتمضخمةضوصمجموعة

قحتوىالتقاريرمنخنأميبقسماخرىمرةذلكعلىالبرهنةتمتوقد

31والونيقةعنوان-والتاْري!المبلغمجموعتمثلالتيآالارقاالىبالأضانة-

وحفظها.جمعهاالذيالموظف

الرطلمنالهاملةبالقوةالأعمالممارسة)بعنوانتعنونالتقاريروكانت

معتمامايتطابقالعنوانوهذا.(،لوداني5الناظراضرافتحتهمالذين

التقاريرفانواخيرا(9)"ايضانيقولسكىفثمرهاالتيالينيةالرقممحتوى

الحقلعمالفرقونفس،العمالونفس6الموظفيننفساسما+الى!شير

001/(

101(

201(

إولكانالصمادشهرلأنالقائمةفىاليها1اشيرالتيالعمليات1اولىهذه(

ائا.مدينةلتقويمطبقاالسنة)ثشهر

-لين-شي-أتوبهها،لسومريةفىوالتشميطالحراثةعملياتتسمى(

TUG- SE- KINتنفيذهااح!اوان3-"لا-را!"-اور-كشاأو

مؤلفةمجموعةيدعلىالعملذاتتكرارمنأخح!عافثلاثةأوضعفيقيتطلب

مطلوبينكانواعمالثلاثةاناثةالحرامناظرصوروتبيئ.عمالثلاثةمن

عمللأيامالمعقدإلاحتسابجينوياكأوضحوقد.البابلياثبالمحراللحمل

41ص3مجلدالبابليات"-لتابهفىوذلكالحمنياتبهذهالمرتبطة1الرجل

المادةبنشريقومشخصأولنفسهاعتبراذجنيوياكأخطأوقد.\ملاحظة

قبلمنمرةأولنشرتالمملوماتهذهلانذلك.الاعمالهذهتخصالتي

237NIK-245)نيقولسكي 11 Nosا

وثائق.فيهاسلة"(."ا*اا5*)19الرقمأحدعلىالكتابة1تقول(

خلالالناظر،شارا-الو"رجالمنالطملةبالقوةالحملياتممارسة

GimilSمزسن-كملالمنكصدمنوالخامسةالرابعة1السنتيق

.(مناموجودة
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نمهصتوالتي6الما.لمةالةوةقبلمنالمنفردةالحملياتالرقمتحالجمثلمابموغيرها

.الأخيرةالقلائلالسنواتخلالواسعةبكمات

التىالعما!فرقتظارتقاريرأنالشكإقبللأبماالمحلوماتهذهوتؤكد

تحد-لمالتىالمزارعبعضادارةلتصويرفرصةفيهات!نلم،اك-نيواْشرها

الت!إقالوثامنالألوفعشراتتضمهائلةمكتبةمنقسمهىوانما،صفتها

.اما)1ْ3(مدينةفىإلملكيةالاقطاعياتفىالعملصجلاتعنحفظت

المنفصلةالعملعملحاتتتناولوالتىنيقواس!ىنثصرهاالتىالعدلدةافا
..س!م

نشرهاالتىالتقاريرفانوالخلاصةالتقاريرلمجموعةالاساسيةالوثائقهيكانت

يكملدليلابمجموعهاتؤلفالمنفصلةالحملعمةياتتسجلالتىاهـقمواجنوداك

.إ،خرىااحدأهاويدعم

المد!،المزرعةفىا!طبقاللاقتصادا()ثْالتشكيليالصرازاتحدبدولغرض

قوذتقديرعلىتحتويالتىالتقاريرمنا،ول1القسم.بكون"اتا"مدينةفى

القسمهذاتوضيحتموقد.جداضروريا6أخاخلراتصرفتحتالمودعةالحمل

ترجمةهىوهذه.\(طاك)َجنودىشريةمن5675ْرقمالوثيهقةالىبالنسبة

الوثالْق.منالقمممهذا

دونتالتيالاسماءهعالتقاريرفىوجدتالتيالاصليةالاسماءمقارنةان)301(

فىشننيدرجمعهاالتي،امَالةسجلاترقمث

Das Beamten and Arbiterpersonal

،4الثصرقمجدة،وجوخةدريهمسجلات"بحثهمنالاولهالقسموهو)

.الملاحظاتهذهاببصهـر،يسربكلالقارىءتقةع(23،24المددأن271!

التيالرقمفىالمدونةب!لاسماءتل!قأنيمكن.شنا.بد!جمعهاالتكيفالمادة

يستعمللمالاساسينيقولسكيمطبوعارْوالحقيقة.نيقولسكينئ!رها

."شنايدرملفاتفى

الناشرون-15صالمقدمةانظر11()40

بالسضةمؤرخةوالوثيقةياكجينوديطبعةمن11-13(الوح5675عدد)501(

الثالثة.اورسلالةمنالثالثالملكسن-بورحكممنالرابعة
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-11

-12

-13

601(

7(

.8(

اولأدهم.معحارث2

يأ)اضافياشهرأوتتضمنامَامنشهربأول!تبدأشهراعثرثلاثةذ

.9،()6عنمرالثالثصهم!

.0369(03=*39)24*.بوما0369اطملةاالقوتهذهإلا

للرجلاكيلاتسبعبمقدارالعامدةالقوذقد:ت.القهحمنكيلة16د

.(يومبااحد5

.(237=969:7)يوما237اماملةا!القر!ذَ

الواحدللرجلاكيلاتبمصتالحملقو-قدرتأقمحاصتم!صيال،235

.(جا5و

.(393=2358:6)يو!ا393هذدإحماطازوذإل*أ

.9(راد()7ْ)1قبلمنتجييزهاتمإلمأجو!.إثا!مالاءناغةاةةِا!ما!اذثِ

.وهكذاا(،)8ْايدإي"قبلمنثمْنجهيزهمواحداصومل8عا38ث

تتألفالحسابيةالمستنداتتسمومربلأدفىا-تةاانالىا،لفاشةلض"خيْ(

نفسوهذا.يوماثلاثونمنهاشهركلأيامعددشهرا13أو12دن

يوما.036منتتألفنتكايةالاقتصادصتةالمصانكمامحر4فى-ودامهكاند،

اسيو!ملكHapidzefaiيفايهبدشبينالمعدودالثالضالحقدانتئر

SETHEبمإ:ت1)ك!اسصصومعهدث-لمةإ.أدِ : Aegyptische Le 3 estuck

التيالمستنداتفىغالباذكرهيخرددأتياافصا،وألصمهوARADارا!(

وانه،اكجوريرْالحمالمنعددنصرفهتحتْكانانهببدوواماتوجا-ت

فرقته.أفرادمنبقسمالتقر.برنقمالذيانى-صزود

السطرهدْاثذكرتالتيالاسماهجملةمنؤغيرهIDPAتمادإاي(

التقرير،لواضعالعاملةالقوةيزودونوالذيناضصامنالتاليةالمصطهـر؟

انهمويبدو.اماسجلاتمناخرىوثاؤقفىكموظفيناْيخماذكرهميرد

تحتالتيالعاملةالقوةمنقسماحولواقدوانهمالعماللفرقرانكاإكانوا

منجليةبصفةجوهرياالأمرهذامثلوكان.أضقريراكاتبالىضفا!هم

!ههه!كي
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والحمالينالشبانالعمالمندرقةوعثمريناربعياسماءقائمةذلكويعقب

لقدهمتمْفقد.العمالعددفىالفرقهذدوتختلف.(؟ماهر.رتغيرعمال)

التالي،والمجموعواحديومطيلةينالأخرالنغلارع5التقريروءحالذىالناظرالى

الحمل.قوة!مجليختم

2الممود

واحد.ليومالمملرجالمن5،/6616!هاف-صوع-17

واحد.ليومال!صالينمن2681/3اإجموع-89

.هذامبلغهوهذا-91

.وغه-هالثسعيرحصادلغرضواحدليومالحملرجالمن304،-21

ناقصاكاالتقريرفىالشبانطائفةمنالعاملةاقوةاعددمجموعذكروقد

3/1الالغالحمالينعددمنه ernواحد.يومفىءملا669115/6بمقدار

رانستطيعوانناا)6ْعامةةصفة!!حةالسومريينال!تبةباتحصوتعتبر

المخصصالقطاعثالعملمنمحينةمرححةفىانهوهيالواقعةالحقيقة

ناحينفى،الحاملةالقوةالىحاجةفىنفسهالاخيرهذايجدالتقريرلواضغ

منيمكنهموضعفيكونونالعاملةالقوةلديهمتتوفرالذينالآخرينالنظار

فيهايعملونالتيالقطاعاتفىالعهللأننتلرامعهالعاملةقوتنهماشاك

عا!العاصةبالقوةالتقريركاتبيزرد:نهؤلاءكانولما.شديداليس

كانوافقد.التقريرفىالحقيقةهذهد؟نتفقداثءصيةامسؤوليتهم

الذإنمن،فيهايعم!ونالتيوالمددالعطلعددتقاريرهملْىبحقيسجلون

نثمريةتالعمالفرقاحدلىعننقريراانقرْ.بهمالاَخرينالنظاكأنزويدتمْ

.5674عددياكجينو

عنوذلكحساباتهمفىالدقةمنعاليةدرجةاصسومريوناالكتبةحةثا(-)!.

لكرينةكذلكانظرالمسألةهذهعن.الرجليومأجزاءاستعمالطورق

تقديراظمنبعضافانالحطولسوء(112rove`1)باريساورمووكعصور

تلكفى،يكنلمانهوهيالقائمةالحقيقةالىبالنظروذلكمصيبةتكنلم

الحسابيأأوربمستتداتطةيفأ،،مصهوىملماهـحلوء،لمضاتطورمنالمرحلة

.المو!يزالىالعائدينالعاميناعتبرانهعنفضلاالثاشثةا&صلالةععكرفى

التمالاعاشاتبينخلطوبذلكطجورينعمالاالحكاممزاشعاثالأساءمييق1

جعلنيالذيالامركلووهذا.ينالمأجورالدمالأ-وروبينيتسلمونهاكانوا

السومرية.الحساباتعنمفصلةدراسةوضعبضرورةأعتقد
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ا!!لانهبالتفصيلذقيقهيمكنلاانهولوكاصحيحكرقمبامانةالرقمحؤانتقبل

الجوهرىالأمرفانذلكومع.ثانويةاهميةلهاالتىالارقامبمضحفظيتم

الأرقامادرجتالذممماالمحتوىوانماالحساباتفىالرياضيةالدقةليسنابالنسبة

الرقممذاانفالواضح.،الواحدإليومفىعا*6لم669115لاوهوفيه

اربحةعملقوةتعادلوهىالأولىاصجموعةافىذكرتيوما0369عاىيثتمل

ناوواضح.شهراعثمرثلائةطيلةيشتغلونكانواارلأدهممعحارثاينوعثر

من،واحديومفىعاملا66911/5اليحتبرلاالبحثموضوعانتقريرلاتب

ايام66911/5بمثابةوانما6عملليومضرفهتحتالمودعينالكثيريناممالا

القوليمكنوهكذا.اخرىيرتقارفي"رجليوم،عبارةوردتوقد.رجالىعم!

صلالةصرفيالسومريونالكتبةينظمهاالتيالحسابيةالمستنداتبانريبدون

.99"اهـجل)ْاليومواضحمفهوموجودعنتكشفانماالثالتةاور

المحلومات.6النظارتقاريرنىنجد"ليوم:جلعمللاعبارةعداوما

المزرعةاالىامائديناالمباشرينالمنتجينعلاقةلمعضلةالنهائيالحلعنالضرورية

.الأنتاجبوسائلاتافىالملكية

الموجهةالحملفرقفيالرئيسينالعمالكونمنحقيقةبجلاءتخبينانهوالواقع

وايوما093مدةاى)السنةايامطيلةيشتيلوناْتثنالتقاريركتابقبلمن

اقنان-سوىليسواالحاملين.هؤلاءن)191(1(لتقريرناطبقاشهراعشرثلاثة

الثانيالعدد1الشرقمجلةفىتوصملأنلهسبقدايملانموْخراعممتا()إ

فىموجودةكانت،رجليوم"عبارةانمؤداهانتيجةالى02!1سنة

الثالثة.السلالةعصرحسابات

طيلةألىشهراعشرثلاثةمدةوأولادهمحارثاوالمشرونالاربعةيعىل111()

وانماحسبوحدهاالحارثينعملقوةيمثللا24والرقم.السنةأيام

قوةنصفبمقدارعم!همقوةقدرتوالذينأيضاأولادهمعملقوةيمثل

كلتدرجالتي5674رقمياكجينونئصريةانظر.الشبانالعمالعمل

وكذلكبالنصفالفتيانعملقوةوتقدر،لوداني"الناظرفرقةفىالعمال

العملمقدارتقديرث-لوحدةعملهمقوةاستخدممي"الذينالشبانالعاملين

عكلقوةنصفتعادلفتىعمللقوةتحليليتقديروجدوقد.المنجز

البردلىأوراق:بولونا)نظر.الحديثةالمملكةعهـدفىمصرفى،اليافعالعامل

65فى،ولفو."قبلمنعميهاوالتعليق5674رقم AZ7ص*

!هكههه
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زراعةفىالسنةايامطيلةينهمكونالذينفالرجال.السخرةعمليمارسون

فىبهمخاصةحقولايةلزراعةفرصةايةلديهم)يممتالأرضصاحبحقول

يكنلمفاذاهف!وعلى.وتنثسيطهاحيامملأدامةالضرورىالغذاء(انتاجسسبيل

وامأَجورينعمالأيكونواانامافانهم6اقناناائافىالملكيةالمقاطحةفىالحاهلمون

رأيفانلناسبقلأنهالبدايةمنالسابقةالفكرةاستبعا!ينبغيهذاوعلى.ارقاء

الطائفةاياممعقورنتمااذا!اقليلةوهي)المأجورينا)سالعملايامان

قوةقديرانيالرجالعملاياممنمتميزةطبقةتؤلف96"1("3العاملينمنالرئسة

التقارير.تحتويهاالتىالمتوفرة،الحمل

الرئيسينالمامدينلتصيفممكةواحدةويلةسوىهناكتبقىلأوهكذا

.ارقاءبانهمتعريفهملماىاقامديةفىالملكيةالمزرعةافي

اوضاعهمفان)113(معهماولأدهموانعائلاقمالعاملينلهؤلأءكانولما

أربعةعملحسابتحتوي،الاَناليهااشيرالني5674عد!وجنيوياك

حتىالخاسىالشهرمن،أشهرثمانيةمدةتوأولادهمحمالاوعشرين

لمبأنهمهذامنيستخنصأنالضروركطمنوليسعثمر،الئانيالشهر

ناسوىيبينلافالنص.السنةمنالاولىالاربعةالاشهرخلاليضتغلوا

منأقصروقتعنحساباالناظرمناتتطلبالحالةهذهفىالمقاطعةدارة11

مختلفةجدفتر،أتتشملقدالتقاريرنفييلاحطأنويجب.الممتادالوقت

يحتوكطلكشمدينةسجلاتمنجزئيتقريرلديناتوفروهكذا.الوقتمن

فى(المطبخأكط)الملكيالمبنىمرافقبنيةمنأواحداثرجلعملأياماحتساب

عنهاعبرالرجلعملأياممنمقاديرنواجهفهنا!شهراوعثصريننسعةمدةْ

رقمالىإالمجموعويصل،وغيرها35034،65752أمثالمنعاليةبأرقام

مجموعة:بارتونانظر،واحديومثعاملأو283141المجموع"-خامي

.!35عددrهافرفوردمكتبة

064اكجورينالعمالعملأيامعددكان5675رقمياكجينونثصريةفى)112(

5676العددوفى.الرئيسةالمجموعةلعمالعمليوم06!3معبالمقارنة

يوم0072نقابلاكجورينْللعمالعهليومبزو1813يةالنشرنفسمن

الرئيسة.احجموعةاألحمالعهل

مباشرةاشارةيحتويادْجنوياكنشريةمن5675و5674التقريران/113(

تحديدفىدومامفهومةتكنلم"وأولادهمالحارثين!عبارةانحقيقةالى

منمعينةجماعةالقائمةأسفلففي.وأولادهمالشبان1العاممينمنفرقة

كانواالذينالاولادانالىيشيروهذا"لأطف!بكلمةوصفواالذينا)عنبيان

الواقعفىلكنهم"كأبنائهم"يساعدونهمالبالفينالشبان1معسويةيعملون

أبناءهم.ئيسوا

-07-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اكلفالىكانحيناوروكماجيناعهدفىالارقاءاوضاعمناحتمالأاكثرمانوعاكانت

رأسيكونالطفىالحقالرقيقللابيكونلأحإنايبامهاتهميربطونالارقاء

كانلماالاقتصاديةالنظروجهةوعناخرى1ناحيةمنولكن.الأبويةالحائلة

الحمالهعنيختلفونوكانواءالأنتاجوصائلملكيةمنمجردينالعاملونهؤلأه

بانهمايمرفو!انيجبالئاخةاورسلالةعصرفىاليافعينالحمالفانءالمأجورين

-الحاملاتالنساءانحقيقةفىآخرتبريرلهيجدالتحريفوهناارقا،)114(كانوا

ادرجناتىواللوإ6الرجلبهاينهضالتىالأعمالبنفسغالباينهضنكناللواتى

بانهن.ببساطةصفاقهنحددتقدءسويةالرجالمعالأولى4المستنداتفىصراحة

فاذا.الرجالفرقمنإوسعفرقفىيشتغلنالرقيقاتوكانت.91()ْرقيقات

.الرقيقاتفانضخصاثلاثينالىعثمرينمنتتألفالذكورالأرقاءمنفرقةكمانت

رقيقة.اربعينالىثلائينمنمؤلفةطواتففىيظهرنك!ت

الملكيةالمقاطعةنصفاننستيمالدائرالنقاشفىالواردةالاسسوعلى

يسمَخدمونالارقاءكانضد.الارقاءمزإرعمننوعاالثالثةاورسلالةعصرفى

الحرفوفيالزراعةفي،المزرعةفيتجرىالتىالحملعملياتاصنافلَلانمما

معا.ايدويةا

تجهزالتىالمشاغلكانتالسابقةالأكديةالسيادةعحرفىالأمرهووكما

دليلولدينا.قا!لمةتزالما6الرقيقاتالنساءواالارقاءالرجالمنكبيربحدد

فىبارتونقبلمنلارقيق،بكلمة،،لَالأيافعشىبلاالكلمةترجمت)114(

الترجمة.هذهنفسوأعطى.034عدد13ص1هافرفوردمكتبةمجموعة

.آخرونومؤلفونودايملهوملمنكل

االحمل1)375(عدد3المصدرنفس)بارتونسويةوالارقاءالشابيحمل(\\5)

3299Vلا(القمحلطحنحانوتفى .P 58 Noالمعلوماتانظر1)النقل(.+ا.

النساء"مقالهلْىPinchesبنكسنثصرهالذيالطيني1الرقمحواصالتي

Nمجلةث،الحقلأعمالفىالسومريات 15! JRASو4!ه-458ص

1 3 NIKالتقريرالسابقالمصدروجينوياكوغيرها1!ه،155الاعداد

انظرسويةاعاشاتهمايتسلمونونساءرجال3:25مجموعة5676رقم

18344CT!2لوح03عددبارتون III Noالنسما-عبارةفانوهكذا

اتذابارَتونانظر،"الشابكماللعبارةلفةالمتالانثويةالصفةهيالرقيقات

ا-ه:4مجموعة92لوح1!عدد2المصدر
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عملتجوةتستخدمكمانتالتىوللمطابخالقمحاطحنكبيرةحوانيتوجودعن3

السفن.وبناءوالنجارينالنساجينمشاغلوعن6(شخصا028حوالي)شاسمة

الحاملينباسماءقائمةعلىيحتوىالنجارينشاكلاحدناظرتقريرإننجدهكذاِ"

يشتغلوزرقيقا32يملكا)ناظرذلكلَانهذاكلوفي.لهاصدرتالتىوالمواد

وكانت.ايضاكمارقاءيستخدمونالمأجورونالحمالوكانامرته)116(تحت

الظروففىاقاحاكميديرهاالتىالمزرعةفىالمأجورالحما!الىالرقيق1عملْسبة

يزدادينالمأجوراسمالاعددلَانو.)117"للرقيقبالنسبة1الى4ءىالأعتيادية

كلالىبالنظرللحصاداللازمةالحنللقوةالتقديراتت!حيثالحصادضهرشى

بابل.بلادعبرالملكيةالمزارع

الاثماصبقطفالمختصينالاجراءلالحطعددانالوثائقاحدىفىونجد

:عثمرينواحدايتجاوزكانبابلبلادفىالرئشةإلملكيةالمزارعفىالماملين0

نضريةفىالنمنوصانظرالنساجين1وعن112الملاحنتلةانظرالمطابخعن)116(

الحظولسوء.الساميهارفاردمتحففىالسومريةالرقمهوزي.ج.م

كتابمنوماتالمعةاقتبست1وقد،لنينغرادثموجودغيرالمطبوعهذانف

تراجعانفعليكالسفنبناءشمفلعنأما820صالذكرالآنفشنايدر

،الحاملينعدديبلغالذكطالكبيراضجارينامشفلوعن6573رقمجينوياك

3606رقمتحتياكجينونشرهالذيالكبيرالطبىالرقيمانظرملاى32فيه

والموادالرجالعكلأيامعنالمشغلعلىالمثصرف1الناظرأعدهحسابوهو

الزراعيينالعمالمثلالمشغلفىالمئستركونفالحمال.قبلهمنصرفتالتى

فانهمذلكومعالسنةأيامطيلةيشتننلونكانو/1قبلابحثتالتيالتقاريرفى

نا.كأرقاءتعريفهميتمأنويجبالانتاجوسارلممكيةمنمحروميننواكل

ناظرأعدهالذيالتقرير1هذامثللديناالمتوفرةالموادبينكهذهوثيقةوجود

لنمجتمعوالاجتماعيالاقتصاديالطرازلضحديدأهميةأعظمله،المشغلهذا

فرقنظارتقاريرمعالتقريرهذامقارنةان.العصرهذافيالسومري

التيالمزارعثوالزراعةاليدويةالحرفاناضسكايقبللابماتبينالحقول

تنظمكانت،الثالثةاورسلالةعصرفى(سي-تي-با)الحكاميديرها

عملأساسعلىيقومواحدلاقتصادمظهرينوتمثلمماثلةقواعدعلى

أيضاالرقمانهذانبحثوقد5676و5673العددانجينودك.الرقيق1

تتعلقانائاعنمطبوعتينغيركتابتان5مقا"لتهفى،فابيديهـالوتقبلمنا

بحدها.وما1ص28الحددRAمجلة."رلملاحة

.201ص2رقمالسابقةالملاحظةانظر9117(
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مزرعة.فىمستخدمينرجلوستمائةالفانكمانالددهذابينومن.اجيرالف

.اتا)189،

رئيسة.بصفةيكمنالمأجوروالعاملالرقيقبينالفرقوكان

لترونصفلتراوواحدلترعنتزيدلأاجراياتيتسلمإهـقيقاانحقيقةفي

حتى+أوئلاثةتبلغاجورعلىالمأجورالحامليحصلحينفى(يومياالقمحمن

.)699"اضعافاربعة

يتسلملاانهاى6ماعملفىدائمايشتغلالاجيرالحاملقنذلكخلاوما

.ا"2مسبقا)خمضمحيناعملايتمانبعدالأاجره

11()Aعلىحساب.يحتويفهوياكجينوبطبوعفى4106رقمجداالمهمالنصراجع

ذاتالاهمية.الملكيةالمزارعلأتاليهميحتاجالذينبالحصاد،المشتغلينمنعدد

كبرtالىيح!ت!اجوكان.ذاتياورمزرعةتذكرولم.واكدسومرفىالقصوى

مجحوعهـما-لاناذ،كيش"حاكمتمرفتحتالتيللمزرعةالعمالمنعدد

صغيراائا1حا-لمقبلمنالمطموبيقالعمالعددوكان.شخصا6762يبغ

21عذيكونأنبدولا.شضى0026عنمجموع!ميزدلماذهلموسبشكل

فانه.كلوعلىاتا1فىيسكنونالذينالاحرارمنالفقرا.لعددمساوياالمدد

.،اقامدينةفىهـالافرادعددكار6165ْرقمجينوياكتقريرالىبالنسبة

وخمسمممائةبألفينيقدر،لهم-لاجورالفضةمنمبالغينسلمونالذين2

شخصا.نينوث

6Sباشي؟)،القمحمنجراية"الرقبق0يتسلم()111 - BA)يحصلحينات

رقما:بديل"راجع.عملهقوةعنمرتبأي،ا-ور"علىالاجيرالعاءل

2ص15!1بمانجستر،ريلاندزجون"مكتبةفىاتامدينةمنسومرية

لاجورمقابمة)كالللرقيقتصدرالتي،القمحجراية"تكونحيث

أحياناتدعىللارقاءتصدرالتيالقمحجرايةو-لانت.الاجراءالحمال

SAكال-شاأ،طحاما"بساطةوب!ل CAL)،انظر،عنف!أي

.(الشمير)القمحالى1لاضافةبو.!116رقم3المجموعة:بارتون

602NIK-213فىالاجراءالعمالعنالمعلوماتراجع)012( 11 Nosبارتوت

،-035%"عدد3هافرفوردمجموعة TعدداورملوكعصورلكرينTVA"

.09ص
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قة،للعصوهـألسارثحضابشيمال6تجضيدعاالأنايجرىالأرقاءطبقةكانت

المدينةمجتمعمنعددمنايضاوانماحسب)912"الاسرىطبقةبإنمن"ل!

المواطنوزاصتبوهبمارزا.بها1بلواالتىالديوننتيرةاهـقاءالىتحولواالذين

.ا!لدائنين)122(ارقاءاومأجورين؟!لاءأماالم!تمعافرادءنإلممدمون

إزاراصى.بستحملونكانواالداق!نارقاءبان.لىالأفتراالىيدعوسببشهنادُ

.)123(الملكية

مجتمعاتداخلمستمرةالتف!!كعمديةكانتالْالتةاورسلالةح!معهدففى

الأفراديما!سهـاالتىالاست!!،للأعمالنتيجةوذلكبابل!دفىالمدينة

كانممن(هـشلأءمنواحداالاَنالملكاصبحوقد)الم!خمعاتتلكسىالأغنياء

.باستمراريتزايدعددهم

الشرفتاقاليمكلأخالبافىتشمل6المصرهذافىكاصوقايبادادىوقد

مستنداتمنبقيبماهذاتأيدوقد.جيدبثصكلءةطوراقتصاداقامةالى6يمالقد

للملك.خارةوكلاءبمثابة6محينمدىفي6يعهلمونظلوارالذينالتجا1

12()M932راجعاتاحاكممزرعةفىالمستخدمات1الاسيراتالنساءمادةعنNIK

انظر.ل!شحاع3يديرهاالتيالمزرعةوعن!306وجيتوياك

015Noاس!+؟هاReisner: Tempelurkunden aus

أيدتوقدأبائهمقبلمنالاطفالبهحتسجلالنصوصمنعددهض،ك1231(

بيلاكود.!"7058-56*5ياكجيةونظرا.اببوعاتاهذهالمحكمة

PELAGAUD8-!جينوياك6()الحدد401-301ص3البابليةامجلةا

662965عدد Noانهمأوبالاطفاليحترفيكنلم(43لوحا+ا

أرقاءالىتحويلهماليسيرمنوان،للحمليستأجرونأوآبائهممنبرثونلا

8068,2967ITT 5 Noأرقاءفانهمالهرببحدمتعهدايعطونالذينالارقاءاْما

مستندات"كنابهاتMYHRMANمهرما!انظر!!لاءب!لالدبنبسبب

دريهمرقمجينوياك.52-54ص1جالثانيةاورسلالةءعرمنادارية

.5481عدد

ريلاندزجونمكتبةفىافامنسومريةألواح:لبدو11NIKول12312520(

بحضانالمحتملومن،الحارثين!باسمالمدينونإيسسهنا15ص1591

الدين.بسببأرقاءكانواالحاكممزرعةفىالعاملينالارقاء

-74-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


النصوص!فهذه.،الففةالبضائعاسحاروتحددالتجارمماملاتتسجلفالحسارت

.الأسعار)249"لتأريخمهمماديمعدر

الئسدففانعالياتطوراتطورقدالنقديالاقتصادفيهكانالذىالوقتوفى

خمسينانذلكمثال.!اكبيرةدرجةبدحتقدبهايستفدونالأرقاءكمانالتى

ئزارعاحدىعلىمحسوباتاخرىوسبحينمائةمجموعمنعاتترقيقةامرأة

.وفياتنسبةسجلتكذلك.29")ْواحدةسنةخلال6اقافىالملكيةالأقطاعيات

.)269"السجلاتمنالحسابيةارقمافىالارقا+بينعالية

24(

2،ع

26(

،0805،3706،4506،4606،5106:رقمجنيوركانظر(

اوروكاجينا+عصرفىقبلاالحالةعميهكانتومثلما.5206،5606،6162

الرقيق!وشراءببيعتتعلقالتي1المحاملاتاتوسطاءبصفةيحملونرالتبكان

14RA-13)نظر 8 P(7العدد)،51عددبقالساالمصدروحمرمان

.6!ه-.ص(Aالوح

الخامسة.السنةمنالثانيالثممهرفىمؤرخةوالوثيقة!306رقمجنيوياك(

حدثتالتيالتغييراتتخصمعلوماتتضمكأنهاويبدوسن-بورحكممن

كانت.التيالمزرعةمنمحينقطعفىالاسيرات1النساءمنالشخكميةالفرقفى

وخمسة،امرأة1النصاثادرجوقد.سنةخلالاضاحاكمتصرفتحت

932NIKويشير.ماتو،طفلا)1(57و،أحبءأطفال 11 Noالنسا.نفسالى

رقيقةامرأة93أدرجتففيه.متأخرةأشهربخمسةمزرخوهوالاسيرات

.وولدانبنات8و

نثصرءوقد،الحطلسوءجيداعليهيحافظلموالذىالمطولالنصانظر(

ادرجتففيهاf"111_1لوح238عدد3هافرفوردمكتبةمجموعةقىبارتون

وقد.واحدةسنةخلالماتواالذينالنساجينمنوالاناثالذ-لورأسمماء

مناونعرت.شخصمائةالرقيم1منجزءفىمدونهوكما-عددهمبلخ

الضرائب.لاقسىتضحكانتالرقيقمنالعاممةالقوةانالطينيةالرقم

قطععلىأيفمايرغمننساجاتيعملنالمواتيالرقيقاتالنساءكانتوهكذا

"15،16ص56،57،58الارقاماتامنسومريةرقم:بيديل)القصب

يستخدمنكنمكما.+ااNo)258السفن9تالقمححمولاتويحملن

صيهه41عدداورملوكعصورلكرين)نظر)أيضاكمغنيات

%
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فياحاكمةاالسلالةضرعتهاالتىالقوانينمننسبياالباقيةالقليلةوالقطع

طريقعنالرقيقعملتملكتضمنانالىتتطلعكانتالدولةانتبين؟"2.إور)ْ

الذينلعكواوهربالارقاءضدموجهةالقانونفقراتفا!ى.نفسهماالرقيق-مالكي

وبه!ه.)269"المتمردينالارقاءضدوكذلك،الأبقينالأرقاءأيواءيحاولونحمقد

البابلىالمجتمعانقساماورفىالحاكمةالثالئةالسلالةقانونيؤكدالطريقة

وطبقة،الرقيقمالكىطبقةهمارئيستنِطبقتينالىعنهنتصثالذىالحصرفى

أنفسهم..الأرقاء

الىالحاذتالمزارعفىفرديةبصفةالمملوكينالارقاءاستخدامزيادةان

التىالقانونيةالصينةايدته!؟"الئاشة)!2اورسلالةحكمخلالالأفراد،الموإطين

كتابات:كلالى.تا.انظراورفىالحاكمةالثالثةالسلالةاقانونقطععن)125(

اللفةقواعد:")دايمل.2ص28،لوحالبابلية"يل،مجموعةفىمنوعة

سومريةنضوص:لوكنر.ف.صوكذلك(بحدهاوما226صالسومرية

انظروالترجمةا.لتفسيرلغرضا,521*001-201وللامختارةبابلية-،

RAاسومريةطبحةفىلحمور،ابيصابقتجانونمنقطع:شيل XVI!

.P35 SQQ)كتابهيتريف.ثا.يقبلمنالموادبعضترجصتوقد

بعدما.وما156صيمالفالث!رق

السابق.المصدرشيلانظر"126(

المملوكةالمزارعفىالرقيق1وجودبأنتؤ-لدالتيالوقائعمنعددلدينا2"127(

اصحابقوائمفىنجدوهكذا.الأعتياديةالظواهر1من-لانفرديةبصفة

منبأنهمذكرواتايكونوإلممنهمعثمرثمافيةأنوالكتبةوالجنودالحرف

رقمجينوياكانظر)أرقاءيملكونمنهمعشرتسعةوان،الرقيقأصحاب

زو-تلهمفينعنهمقيلالذينالاشخاصبأنأيضايقالوقد.(5666

يدرجوالم،مالسبب،مؤلاءانغير.أيضاالرقيقيمتلكونكانواوبنات

وكان.بناتلهمكانتبأنهحسبأشخاعىسبعةادرجوهكذأ.ا.لقائمةفى

القاثمة-لانتالذلىالنرضالىاضارةأيةيحمللمالنصانالطالعسوءمن

كانواوحدهمالقائمة2رتإدخلواالذينالبيتأفرادبأنيقادوقد.تتوخاه

عثصرةمناقلعامةبصفةالارقاءعلدوكان.محينةحرفةفىالماهرين.من

لمالذلىالنص.بقالساالمصدرياكجينوانظر.أففار(7الى1)من-أنفار

752IVع4706رقمالآناليهاشير Noوجودعندليلالديناانغير.+ا

قطيحاتضممزرعةففيالاساسهذاوعلى.الفردييق1الارقا+منأكبرعدد

منعشراتجملةفيهاأضايستخدمكانالماشيةمنس).;jجملةمن

!هـ
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24!عددالقديمبابلمعبدسجلات:لاهالاوانظر.الارقاء"رؤ!س--"

).أيضاالرقيقيمتلكونالحرفيونكانكذلك.21،الوح

RA VIII .P 15 No XIVد.P 02'91 No XVI

البابلبت:بيلاكَودالوصيةأوالارثحسبيورتونألارقاءوكان

401-501A its.ياكجينوRA 7111 .P 8-7 No VI

RA*ظ.كهدابايقدمونرقاءا!ةلَانو VIII .P 24-23 Noكضحايايقدمون

0.7*7727لعنذو! IVفىمعبد:رايسنر"يؤجوونالارفاءرَنو.م

:بيلاكود)الارقاءبيوعاتتسجلالوثائقمنعددوهناك.(V'عددْسمو

14RAكياجنيو(\عدد101صو،\عدد001ص3تإلمب VIII .P 15 No

السومريةالادارةوثائقهرممان.85-86ص4عددالمصدرنفسلكَرين

كجنيوب06-61مى)!(16عددنيةالئااورسكلةعهدمن

6167V .P 16-14 TSA Noا+

وشراءبيعمعاملاتوفى.NIK.11ول604o-6722،6727404الاعداد

التيلممستنداتمميزةصيغةقبلاوجدتالنالثةاورسلالةعكرمنإ!فتا

ZAXXV.702-602لانَثدون)نت!ر.ام،ولىبابا!سلالةءمحراىتعود P

حولالقانونيةوالدعاوىاإ-محمو!تلَدلوْاكيْالضحموصمنعد!ول-ينا

،41عدأ111-.80ص3بلياتالبا:بيلاكودففرا.ائرقبقملكيةصث

3دعد5-؟ص8!"كيا-ين!ال؟!عد311ص51دعد011سى

2 28-! ,,a42عدد.ITT67!6688،7ادالاعد11ء4ص،

يكونواأنفرديةبصفةالمملوكينالارقاءمستطاعفىوكان6842،6846

جنيوياك.13عدد011ص3اجابلياتابيلاكودانظرلهمخاصهعائلات

RA1عدد02-21صو4عدد5-6ص Vيشهدأنالرقيقويستطيع

سيدهعنكوكيليتصرفوأن13عدد401-501ص3بيلاكوداخحكمةفى

9وا!جنير RA،4-3ص1عدد8ركجينومالايمتخكوأن-11عدد13ص

منالمجرمينعنالعفويتمكاناحبداأعياد/ثت.12عدد!9صبه*كَرد

العقوبةمنينمعفوالارقاء"!وديا"ج!لىومكذا.بات!مع!ووْنمغى،ذإءالاش

سخطيتحمللاأرْيجبذنبااقترفالذيالعبد)ن!.معبدهشيي!أثناءْ

علىلفمةتتلقىلاأنيجبءخصوطاتصرفتكرفتالتيالامةوان،سيده

الكتابةأيضاانظر(CYL.6-!،1كاأأصجموعة.،سيدتهامنو%؟بما

المحتىلومن-اشعبدضجرماواذا.03-7،33برقمكودياتمثالعلى

يشكوهأنالحقلهفانسيدهمن-الدينبسببالرقيقبهيقصدهذاأن

المزارعبأصصوكان2عددV_"4ص8!ولجنيوياثانظر.المحكمةفى

جنيوياكانظر.الارفاءالعمالهجانبالىالاجر)ءا!العمايستخدمونالخامحمة

-%"IAعددأمَامستنداتنصوص:ومقالته15عدد17-!1ص8

البابلية"المجمةفىالشاقالنصهذاترجمةمصولةاتنركذلك.33لوح

.51ص8عدد
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والاعوالهالمواشيهعيةصوالارقاهذكروردحيث6الحرالرجلملكيةعناصرتعدد

.9،)28المنقولةغير

انماطقوفىسومربلادفىالرقيقمجتمعفىالقائمالتطورادىولقد

هذهوقحتولذلككابابلبلادفىعامينوضحفافحطاروالىالبلادمنالمثمالية

A،،3)9سن،-ابي5اخذنقد.اليلاميللنزوضحيةمنالزمنقرنحواليافيالبلاد

.الئسرقفىالجبليةالمناطقالىنقلهوتماسيراالحاكمةإورسلالةمنملكآخر

هذهفىبتركوالمالذينالعيلاميينيدعلىتاماتهديماسوبربلادمدنوهدمت

.13(قائما)واحدايتاالمدن

زيادةفىالفتاكدورهيلحبالفاحشالربافيهواصلأرزياالحصروفى

منطائفةكلفىموجودينالمرإبونكانءبابلبلادفىالاقليميةالمجتمعاتتفكك

والجنودوالكهنةالاداريينبيناممماكاالبابليةالمدنم!خمعاتفىالمرفهينالأفراد

.مثلا)131،

ا!اطةاالقوةبامتلاكوانماحسبالأنتاجوسائلبامتلاكالغنىيكنولم

يناحضسجلاتمنجزءلديئ.الشراءطريقعنتكدسكانتوالتىداكا

.Irvصالسومريةاللغةقواعد:دايعلانظر)128(

IBIسن-ابي)!12( - SINدامالثالثةور01سلالةمنالخاسىالملكهو

.الحيلاميونعليهقضىوقدالميلادقبل45!1الى!691منسنة25حكمه

المترجم

الذكلطالمخيفالهائل1التخريب/اورمدينةفىتاجرالتيالتتقيباتتؤكد)013(

فلتنر.د.نالسيدوكان.العيلاميينيدعلىالسومريةالمدنفىحل

NERا+Lالحقيقة.هذهالىونبهنيتنطفا)نريهوع

وانكناد.-لوهلرمنكلنثمرها+والتيG.5-3فىالمترجمةالنصوصانظر)131(

عرفتالنصوصمنسلسلةفىبابلبلادفىالرباأهميةكشفتوقد

HARخارراباسم RA=خبولوHUBULLU.السلسلةمن)1(الرقيمففي

البابليةالمجمةانظر1والربابالقروضالمتعلقةنونيةالضالثصرورومنعددأدرجا

M.سكور.مأيفماوانظر.بمدهااومq'ص5 SCHORR

66.heRechtsurkunden PبمAltbabylonis
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ومواقعمسكأاربعينمناكرزهيدةباس!اراشترياقدكاناالوركاءفىمرابيين

.للبناء)132،

يتاجرونلاالذينبالرقيقينالمتاجرمنخاصةطبقةالمرابينبينيوجدوكان

الذينالمواطينمنبرفاقهمويتاجرونبلحسبالأجنبيةالاقطارءنبالرقيق

.)339(الدينبسببالحبوديةعليهمفرضت

-ابار"وBALMUNAMHEبلمنخيهماالرقيقتجارمناثنانوهناك

UBARشحس - SAMASلارسا)،(فىيسكنانكانابانهماعنهماعرف،

يمتخدمونهمكافواازريناالصناعالىلددائنينالمستحبدينالأرقاءيؤجرانوكان

عندهم.متدربينبمثابة

الرجالعددواخذ.بسرعةقنحطبابلبلادفىالمدنمجتمماتاخذت

الحسكرية6للخدمةذلكبسببويتحرضونالأمواليملكونكانواالذينالأحرار

الاجورذويالعمالبطبقةيلتحقوااناماعليهمكانفقد.مخيفبشثَليتناقص

الدين.بسببأرقاءيصبحواأو6الواطئةاليومية

)132(,,;mygعشتار-سميباسغالمشهورأنهماالاخوانتSILLI - ISTAR

AWILسن-واول - SINاليسكالوبناءأILLISUKKALUئظر(H!Gا

332 ، 33 326-. ، 324 ، 032 ، 'VNA ، -T -V'-A . ، TA- ، Wl-

،!66الاعدادتحويل!445،44العدد01البيوتبيع034،342-343

يستطعولم.ايجار05،462العدد.البيوتعندعاوى-771،712

منصنف"لقب،الاكبرالأخااعشتار-سليعلىيطلقأنكتابهثسكور

مساكنيشتريانكاناالمرابيينأنذلك.،راعيةإااطقاطعاتفىالعاملين

حكمعهدفيا،سعارعنالمتوفرةالمعلوماتالىبالنسبةشيءلاتساويبقيمة

المعنونةالقيمةدراستهفيشفينزنر.فجمعهاوالتيالاولىبابلسلالة

Altbabylinischen WirtshchaftslebenمجلةفىMVAG14!\،3،؟ا

.جيداالمنسقةالاسعارجداولذلكفىأهميتهلهومما

مجلةفىالارقاءتاجربلمونمخي:كرانت-ئيانظرالارقا+وسطاءعن)133(

34 AJSI02ص6ى+و!91-402ص.

و-لانت/الناصريةغربيشماليتقعسنكرةباسمموقعهايعرفلارسامدينة)*(

عثصرأربعةحكا!اعددبمغلارساشلالةباسمعرفتصكمةلسلالةعاصمة

الذينيلانموأولهم.(.مق)2502-1763الفترةفى264حكمهمدامملكا

سنة.عشرينحكم
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لم6مانوعاتطورهافىمتأخرةكمانتالتىالبلادمنالئسماليةالمناطقوفى

ذلئه.الجنوبفىبلحهاالتىالمتقدعةالمرحلةالأقليميةالمجتمماتقفككفيهايبلغ

منها،يقتربالذممماالأطيارمقاومةمحهاتستطيعاةحافىتزالماهناالمجتمعاتلان

الحظيمةالمقاومةقوةوكمانت.فيهاالمرابينجئعاحدئهالذىالتفككضدوالنضال

آخركانتالتىالمدينةقدك6بابلمدينةمرلتمعاظهرهاالتىهىخاصةبصفةجدا

ين.الرا!بلادمنالأدنىانقسمعلىالسيطرةلبيلفىالكفاحالىانضممن

انشأواالذينبابلمدينةمجتمعاعضاءكانحمورابىسلالةحكمعهدففىلى"

عسكرىبتتظيميحتفظون6بابلبلادحدودض!نقويةدولة

كفاحا-حمورابىحكماثناء-شنو!وبذلكظيمةقوةلهنتيجةاصابواوقدموحد

المدينةقوةبتقويضيهددالرباالىعيلهمكانالذينائهماغنياضدناجحا

ية.الحسكر

وطبقةالجنودسن6مصالحهميمثلكمانالذممماحمورابىطريقوعن

حمايةايالقويمنالضحيفحمايةبهايقصدكاناقوانينامنسلسلةالأحرار

الرقيقحمايةالقوانينبهذهيقصدلمانهالمؤكدمن)الغنىمنبالمولدالحرالفق!ير

الجنودملكيةلحمايةالاجراءاتمنْجملةاخذوقد.(الحرالرجلمن

كما6المنقواةالجنودملكياتكانتكذلك)134(المرابينقجاوزاتمنللاراضي

السكانمنالعلياالطبقةيؤلفونكانالجندفقد.ايضامحمية6قبلاذلكرأينا

بابل.بلادفيالاحرار

بسببارقاهاصبحواالذينالمواطنينحمورابىالمدكقوانينحمتولقد

ففى.اسيادهممنقسميدعلىلهايترةصنكانواالتىالسيئةالمحاملةمنالدين

اهتماممعرفةويمكن.حمورابيث-يعةفىبعدهااوم27الفقرةانظر)134(

استوطنواالذينوخاصةالاراضىيمتلكونكانواالذينبالجنودحمورابي

معتبوبهمن،حديثاافتتحتالنيالجنوبيةثالمناطفىكبيرةبأعدادمنهم

.(ادينام-سنمعمراسلات)vasانكنادانخلر.الجنوبق/الادارة

RA21.دانجان-توريو 05 ISQ(خسير-ششىمعمراسلات)و

ْ"-درايةر..ج .G .R DRIVER2491،الاوليةالبابليةالآداب.
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المنايمبةبهذهيكونوالمالذين-ألارقاءهؤلاءمنامممافيهايموتالتىالحالة

-"رهائن5بانهميوصفونوانماالقانونيةباللامةالصفةهذهمثلعليهمتطاق

39".)ْعائلتهافرادمنوا!اوالرقيقذلكسيديقتلفمندئذ،المعاملةسوءنتيجة

المسترفالىيعيدجدامهمتشريععلىختوممماحمورابىشريعةفاناخيراوإ

وهذا.)369"دائنهبيتفىيؤديهاسنواتثلاثامدهاخدمةبحدحريتهبالدين

ومع.لهكبديلالدينعنالناجمالرقالغاءحدالىعمليةبصفةيصلالأجراء

وانماحسباقترضهالذيالجلغليسبمملهيسددبانالمدينيلزمفانهذلك

ؤطبقا.وزيادكا)379"ا،جارةاسمارالتشريعينظملَذاك.ايضاعنهالفائدة

احدإلىعث!رة!نالماْجورينالعمالالىيدفعانيجبحمورابيالملكلتشريع

بالشاقليمكنلانهذلك.الواقعفىعاليااجراهذاوكان.سنةكلشاقلاعشر

خمسةمدةشابشخصلاعاشةيكفىالقمحمنمقداراوخنزيرضراءالوإحد

.،اقلاجراينالفانهالاراضيملاكا!لحسابيشتغلالذىالحاملاما.اضهر

تدفعانالملكيةالمزارعوتستطيع.الواحدةالسنةفىشواقلسبعةالىستةمن

الزراعةمنالناجمةالفوائدنتيجةوذلك6العماللتأجيرالاجورهذهمثل

.صغيرةمزارعفىالموسحة

لأرتفعالزمنمناطوللفترةالتطبيقفىحمورابىقوانيناستمرتولو

غيرالمأجورالحملولاصبح6النهايةفيالخاصالقطاعفىالأجارةسحر

مرتفحة.فيهاالاجورلأنوحدهاالملكيةللمزارعالأمتوفر

.يكونوالمالاحرارالحرفاصحابمعظمانحمورابىشريحةمنونعرف

يحبرضوناخرالىمكانمنيتنقلونكانواوانما6بهمخاصةمشاغليملكون

0(1)Vالشريحةمن113الفقرةأيضاانظر.حمورابيضريحةمن116الفقرة

الدائن.منالمدينملاكيةتحميوالتي

1الفقرة)136( 1 Vولهطء370يلوهستا)النيناولةوطبقا.يعةالشرمن

برستليوشريحة،DEUTORONOMICديوتورونوم)الوقوأنين

PRIESTLYالسابعة.السنةفىالاالرقمنالمدينيتحررلا

ص1وأشوربابلبلادمايسنرانظرالشريحةمن273-274الفقرتان)137(

rr_wr.
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فقدبهمخاصةمشاغليمتلكونكانواالذينالصناعاولئكاماخد.،تهم)138(

14(الاجراء)ْالحمالاوا"الارقاء)93المتدربينبمساعدةاعمالهمينجزونكمانوا

منكبيرعددفيهايشتغلكبيرةعشاغلتوجدفقد،كانتالملكيةالمزارعفىاعا

.؟"ايضا)42فيهايستخدمالماْجورالحملكانكما9("الأرقاء)9

المجتمحاتافرادتجاهباحتراميتصرفبابلفىالحاكمالمدينةمجتمعوكان

الى،الرعايا!او)*()*(MUSKENUمثسكتو)باسمعرفواالذينالمح!صومة

حسانتامتيازاتهمانصحيح.عدنيةحقوقايمنحونهمفيهاكانواالتىالدرجةهذه

وصحتهمحياطموكانت.بابلاحراريمتلكهاكانالتىالأمتيازات1تلكمناقل

بحريتهميحتفظونكانواانهمغيرءالمواطنيناوأئكوصحةحياةمنقيمةاقلتحتبر

يمتلكونبابلمدينةفىالاحرارمثلءفهم.إلاموالتملكهموبحقالثم!صية

يفعلصلما5الاستقلاليةالطبمَةمنجزءأثؤلفونكانوافيلكو9")43لحسابهمإرقا*

روما.اواثينااسيطرةخاةمةكانتالتىالمدنم!تمعاتافرادذلك

فانهملذلكونتيجة(الغإنبفتح)المستغلةالطبقةيؤلفونالأرقاءلَانو

حمورابي.قوانينظلفىحمايةبايةيتمتمونلأ

التىءالعلاقاتهذهغيركاالأجتماعيةاملاقاتامناخرطرازيوجدلا

قد6بابلبلادفى.الاجتماعىللكياناساسيةكانتوالتىءالرقمجتمعتميز

آلتىالاجارعقروحتىلناتوفرتفقدحموراقيالملكشريعةعنهكشفت

.86صيدرشناأنظر.الشريعةمن74!الفقرة)138(

انظررئيسةبصفةالحرفلأصحابأرقاءهيؤجربدمنمخيكان\()!3

.ث!ا!22056

)014(091351358,1354,1352,1343,HG. 5 Nos

HG.،8101,4ث!07916111)141(

)142(016!6.HG

تماما.العربيةلْى،مسكين"كلمةالبابليةمشكينوكنمةبلتقا()*

المعنونبيكتموضوعبلبابلادلْىللمجضمعالطبقيالتركيبيؤلف)143(

IGAIMKمجلة،يمالقدالشرقثالاقتصاديألاجتماعيالتأريخعنمقالاتأ

.\!43داخرلنت-سكومو!7
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بمثابةالحالةهذهفىيتصرفاناكما)نفسهمنحرارجلاالمستخدمبهايستأجر

شريحةفىواحدسطريوجدلاانهغير.(عملهقوةالىبالنسبةللرقيقمالك

محرومغيرمباشرمنتجوجودا!و6للاقناناستغلالوجودعنيتصثحمورابي

مستنداتمنايفىألنوعهذامندليلايفجدلمكذلك.الانتاج1وسائلمن

الباحثيمانبحضبذلولقد.سالمةظلتالتىالاولىبابلسلالة

ملاكمنممينةطبقةوجودعنتغسيرلاعطاءضعيفةمحاولاتالبوجوازيين

بمضفىذكرهم.3jjالذين(سيباتى)الح!،مباسمالمعروفونهمالأراضي

،الفترةفىظهرواالذيناولئكمثلكنستممرين6الأولىبابلسلالةمستندات

عصرمنلدىا،!توفرةالمادةانغير()144الرومانيةالأمبراطوريةمنالأخيرة

الحكامهؤلاءصفةلتحديدكافيةاسساتوفرالكئميامصرواالأولى1بابلسلالة

طبقةمنمانوعاامتيازاالثروهم6الجوديملكهاالتىالأراضيلقطعكمالكين

.9(4،ْبينالمحار

44(

45(

ول8521بابل:.مايسنرلَتابويضمدانكانتوريوو70151HGانخ!!1(

مباينة.نظروجهةوأشور

!7حمورابيرسالةتضمنتهاالتيالمعلوماتمقارنةمنواضحاهذايظهرا(

الىننورتا-اولهالموظفكتبهارسالةفى)الواردةالمعلوماتمع53عدد6

كانواسبم()باتيادانأي.(21RAلأ655دانكان-)توريوخسيرشمش

نصوصمنيتضحانماالاقنانطبقةالىوليسالجنودطبقةالىينتمورْ

،9'7،24،135عدد67الBانظر.أيضالااخرى I1و "'Aعدد

73 ، 93 ، Aذاتالباتيسيبعفنمزارعنتسوقد.2ملاحظة55ص

3رقمالنصفىنجدفنحن.كبيرةمساحة HG j 5 o oالذيالحاصدان

نفسهتيمثلانماالحصادفترةأثناءللقصركبوابلمعملينتدبكان

الباتيسيكانوقدUERIAيورياالباتيسيقطحةالىيحودالذيالحقل1

3قا)كدائنيتصرف Hادينام-سنالىحمورابيرسالةوفى.(091عدد

الرسالةوفى.النبيهنسابنمعسويةتيسيالباأولادذكر24عدد47

-لهنةأحدوابن،الملكندماءأحدابن1معسويةادرجواTOعدد47

سوية،العمالأحداستئجارعنعقودفى،الباتيسيأحدشمهدوقد.النبي

.161ALTSسكورا)(SONGU)شنفوالكاهن RECHT.No))يكونلاوقد

ويحتوي.أيضامامعبدخدمةفىواانماحسبالملكخدمةفئالباتيسي

141HG III Noششى.الالهمعبدخدمةفىالباتيسيعنمعلومات

كههبههه
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ش!ريحةعكستهاكمأ6الارقاءاحوالفيلننظرالآننتحول

عامة.بصفةالأولىبابلسلالةعصرخلالوفىحمورابي

هربضدضمانبوضعالرؤيقما!كتحميحمورابيقوانينكانتلقد

حسبالرقيقالىتمتدالقانونحمايةوكانت..الرقيقمنقسمخضوععدماو

مناطفالأتلدالتىفا،مة.الأحرا!المواطنينمعزواجرواب!تثَوينهحالةفى

متزوجةحرةامرأةاطفالوكان.أطفالها)469(معسويةموتهبعدتعتقسيدها

الالو؟نامهمتتحرروكذلكابيهموفاةبحداحرارأيصبحونالأرىاحدمن

أحيانا.الكهانقبلمنتزرع-لانتالمعبدالىتعودالتيالباتيمهميفمزارع

فان(حمورابيسلالةأواخر)فى"ابيشوخ،*الملكرسالةمنيثلهروكما

لمدةيشتغلكان!سبار،+همدينةراعية)انونيت(الالهةكاهن"نو!كبإْق،

طبقةوكانت67(عدد!لم61)."انونيت،الالهةباتيسيحقلفىط:يمة

ومواشيالارضصْقطعةتمتلك،الملكيهالخدمةأثناءاتحتىالباْنيسي

نقداأوعيناعليهمالمفروضةالضرائبيدفعونافرادهاوان،-صاعيةرعمفة

انظر.+ه*TAMماإ(ARUM)تم!رومدرالتببقطرعن،إنحماأجما?ةيمفة)

32عدد21RAنصيرومودوك-عمير-ششىالىبيححورارسالة

يأ((إعناءج)ريدوا-اطبقةأفرادكانالطريقةوبنفس.21-23صق

سكورانظر)خاءمةملكيةألارضمناقصعةامتلاكنيسضطيعرالمشاةاش!ود

سلالةعصرفىالباتيسىبأننستنتجولكي.226(عددالساليقالمصدكأ

جهودبمنابةيوخمعونكانوانهمف،لنستعمر5أوأقناناايكوناِلمإ،،.تااور

كصابهفى!شيكركهِ"انءسحيح.المثساةاشجندط-بقةمنمماعازوأعلىات)بورقي

:ضعبأنينبتأنيحاول64ص11!1الألفوريبهيالباالضمانونقاء

كلاينننرهالكشيالع!كرمننصالىبالاستنادالقنوكأمع.شسهالباتهس!!

انكناداوردهلماةيرمغاترجمةكوشيكريقترحو.هـ!14لأ1355

ترجمةيرفضفانه07الأءnerْ5ترركزينراْماتح!اه91ج57حآ43

صفةلهملَانتقيسيالبابأنالنأكهدأساس.بهدمبذلثولتص"كرمولض

!A.ألاقنان tab. Tempeوأشوربابل:مايسنرأيضاانظر64ص

.376ص1ج

9164منسنة8!حكمهدأمالا؟لىبابلسارلةمنالثأمناط!كهو:صوخ"1،(

.الميلادقبل1622أا

المحموديةمدينةيضمماشإمحيغرصبهزلباسموتكلا5يعرف:سباكأددلاينةاء(

.واْكادسص!مربلاقفىكيرةالثىالمدنمنومي

و!و)،سنىنفسوتعطي؟مريةالمصدمكا.لكه.مةتويرهي'قم!اروم+*(

التاجر.

يعة.الثصرمن171المادة1(4ْ
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ويذهبسيدهالىاحدهمايذهبقسمينألىيقممماهـقيقاهذامثلالىالمنقول

.9()7"الأحرارواطفالهالحرةزوجتهالىالثأنىمالقم!

التىللرقيقالخاصةالملكيةاصبرتالأولىبابلسلالةعصرخلالوفى

مناىفىحدثممااكثرعامةظاهرة6ألمرقيقالخماعيةاصكليةاتطورمعتطورت

المواطنيستطيعالتىالأملاكانواعتحددالتىنونيةالصفالصيشة.السا:!نهةاكهصور

الصيخفىاليهنماضير!رزلك1"مغاير)ا!ثبش!لىالارقاءالىتشيركاتما؟!االحر

.1(اموجودات)!ثاقوائمنمماوجدتاغىا

القانو؟يةالكتاباتفىالأجيرالحاملمعذلَرهيردالرقسيقالماملوكان

حمورابيشريحةمعهذهايامناحتى"حفوظ"بقيتوالتىالعصصلذاث

الارقامالىاسثيرو.9()َالشهيرة(!*!ا(ITTISUتيثصواناإ-لمسلة)

انصوصاوفيكاا،عثال)9ْ2(وفماءا()9ْاليوميةالحياةتخصالتيا%عوصث

صفةذاتنصوصافي9"اسفق)ةْابهربيختصتطيروهضاك.ا(إ3ْالدينية

معالتعاملبشأنوكذنك9"؟)َوعبدهرجلبينحديث"امثالمنادبية

الىمفرطةاشاراتالقانونيةوالمحاملاتا()6ْالعديدةارسائلاوتحتوي.الأرقاء

هدالا)9ْ7(صفةفييوهبوننواعالارقاءانعلىبرا!ينتقدموهي.اهـقيو
-.-ا!

1(IV)يعة.الثمرمن175المادة

.ث!ي!5VI*1742انظر()148

)914(3014VI!ح!ي

"8!ص28!1الاَشورياشبابليالأدب"ما"سنرانظرالم!لممصلمةهذهعن)015(

نصوص"كتابهتHAUNPTإتهو.بفاز-ظرالتصالىأت!هءةباأما

..6صالاكديةالسومريةرةالكف

بمدها.وما223ص28العددAJSLفى(بليةالباا!)الامتا:نلانكدو)151(

.164ص23!1لندن3مجلدالبابىيةالحكمة:لانكدون1()!ه

مأخوذة02عدد4رغارْمرإونإير.جمكتهةثبليةالباإلسبلات:لَلايا(ه)ث

.256ص2:مايسنرعن

26105!لنينغراد،وعبدهرجلبينلاحديث:ستروف.ف1(05)

67فىالرسائلاننطر)156( B

)157((394G 3 Noسكور؟اا.ALT.RECHT311.عدC
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"969)يؤجرونو؟"6)ْيودعونو1")9ْيضونيقاو9()8ْبالوصيةثونيورو

ذلك.شاكلوما)63؟"بالرقيقوالمتاجرين)62!(ويشترونيباعونو6يرهنونو

شكلهاافيالنصوصهذهوتبدو6الرقيقعتقتسجيلنصوصولدينا

للمسترسبقوقد.إليونانيةالرقيقعتقآباحكاوثيقةدرجةالىمشابهة

قبلا.ذلكلأحطان،ميير"

هناكيكنفلم.قريبامتساوياوالأناثالذكورمنالارقاءعددوكان

بصفةوجودهيزعمذلكمثلكانوانالارقا?غلىللرقيقاتعددممماتفوق

.(469ةةمتكرر

سلالةعصرإلىتاريخهايرقىوئيقةفيالارقاءمنعدداعظمدونولقد

الاباءإحدمنالددهذادفعوقد69"رقيقا)دوعشرينستةفبدغالأولىبابل

مجتمعفيلشىنسبياكبيرالعددهذابانالتأكدوينبغي.الزواجمهرمنكجزء

(HG,3682 15(A
ث!16630611)901(
06!11مهـ14)016(

)161(54561HG

1(TI)شفينزنر،"جمعهاالتيالنصوصانظر

Zum Altababylonischen Wirtschaftsleber

Wirtschaftslebenنيكولووسان

-DieSchlussklauseln der Altababylonischen Kauf-und Taus

2391.chvertage

.501عددبقالساالمصدروسكورKBIV,,11114فىPeiserبيسر)163(

فىذكرالذي،الرقيقمنوالاناثالذكورعدد-لانلتقديراتيطبقا)164(

المحفوظةالوثائقعددلانذلك.تقريبامتساويالدكطالمتوفرةا(المطبوعات

شرا.مماملاتوثائقتتجاوزالتيقالرقبمنالاناثبيوعاتتس!لالتي

نااساسعل،احتماله+لنرعل،احتسابهاتمقدالرقيقمنالذ-دور

محاملاتأيةتسجيلدونعامةبصفةيبتاعونكانواالارقاءمنالذكور1

الامةانغير.لذلك-لافيايعتبرذاتهبحدالشهودحضوروان،شكمية

المفحول.الساريةالاجراءاتحسبعادةششترىكانت-للارقاءمقبلةكأم-

الفهمسوهاحتمالاتاكلتجنببغيةتدرينهايجرىالشراه0محاملاتوكانت

المستقبل.فى

1_-8
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خمسينانذلك.اليونانيالرقيقمجتمعالىبالنسبةحتىوأنماحمسبقديمشرقي

ستمائةمنالديدةفالأعداد.اليونانانمماحتىكب!يرةملكيةيحتبرونلَانوارقيقا

قدءاليونانفيجداالغنىالشخصثروةتميزالتيرقيقالفحتىاورفق

الوثائقية.المصادرمنولشىدبيةAiالمصادرمناستخلاصهاتم

م!عفيالمسترقونالاحرارشنهالذيالبطوليالكفاحي!،نانبدولأ

كزأثضئيلبنجاحتوجقد6الاغنياءمنالمرابيناتجاهاتضدالاقيميبابل

نافلغرض.اوركاجيناح!3عهدفيالأحرارطبقةكفاححققهالذىالنجاح

منبابلبلاديخرجانحمورابيعلى!،نلشريحتهالناجحالتطبيقيضمن

هذامثلانغير.،سبارطة!حاوأخهاجراءوذلك6السلعيالتبادلنطاق

تبادلافيهاالرياقتصاديتطلبالتيبابلبلادئماتطبيقهمستحيلاكانالأجراء

استمروهكذا.ءفيم!حتوىافيالاتاجيةوته9اصانةصوري2كشرروكثيفأ

.البلادنم!الانتاجيةا؟قوىيقوضانوالرباالرق

الكئسىالفتحيحدثولم.الكثمبين1ضرباتتحتبابلبلادوسقطت

عناصربابلبلادفيادخلقدالفتحهذايكونوقد.المجتمعتركيبفيتغييراي

تتطورلمالعناصرهذهانغير،الكشىالجيشقنظيمنمماورثهاالأقطاعمنمعينة

التأثيرتهيىءلمالمفتوحةالبلادافيالمنتجةالقوىلأناقطاعياقتصادىنظامالى

لذلك.الضروري

الىتوصلناوقد.الفتاكنفوذهيمارسالكشيالعصرخلالالربااستمر

.669"باةillمالراساساسعلىيقومالحصرهذانم!حق!يقيمصرفوجود

شاهدولدينا.حرباسرىبمثابةيؤخذونارقاءيوجدكانانهتحرفكذلكر

الذينالرقيقلاربابيسمحكانالسجونمنكطرازخاصةابتةاستخدامعلى

حهيئارقاءهمفيهايحبسواان،الخاصةمزارعهمنم!الأبنيةهذهمثليملكونلأ

للحول.اليهميحتاجلأ

01العددسبار(فىحفرياتموسم:)شيلأيضاانظر3HGلأ5)165(494

.الزواجعقدثرقيقاعشرونهناادرجفقد

.091هبرلينالئالثة1بابلسلالةعصرمنمستندات:وبيسركوهلر)نظر)161(
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بالقوىالأحتفاظعلىقادرةالحصرذلكفيالمدينةمجتمماتاصبحتولقد

يستطيوالمالحتاةالكشمِفىالفاتحينلأنذلك.إسابقاالحاليمستواهافيالأنتاجية

فبحض.الأنفصاليةايولفيتحاظمآنذاكحدثفقد.المحقدالرىاقتصادادارة

المرتبطةالأعمالمنتتحرراخذت6والمعابديينالادارالىتعودالتيالاقطاعات

كما.المقاطعاتهذهفييمملونالارقاءواستمر.لةالدونيالرىنظامبصيانة

.احرار)167(مزارعونهناكيوجدكان

فك!الاحرارعددواخذبالأنحطارو.6بابلبلاداخذت

تاما،تحطمالديهاالمقاومةقوةوتحطمت6بسرعةيتناقضمدنها

انتها8وبد.الكشيالاحتلالربقةمنالتخدصعلىقادرةغيرا!لبلادواصبحت

والكلدانيين،6الأش!وريينيدعلىللغزوهدفابابلبلاداصبحتالكشيةالسيطرة

متقدمةعرحلةافيآخررقمجتمعايمثلاصحوبحبارة.وضكيرهم،والفرس

-.اقوىلمجتمحاتيخضعوهواتفثَكامن

البرابرةمنكبيرعددووجود،بابلبلادمنالقريبةالبربريةالاقاليمكانت

منالمساندةتلقواالفزاةلأن6الكشيينانتصاريسرقد6القطرداخلالمسترقين

كارقاء6هناكيقيمونكانواالذينالقبائلافرادمنرفاقهميدعلىبابلبلادداخل

حتىولكهت.ريبدونينمأجوروكجنود)168(المزارعافيعاملةايدياو

الذينالاقطاعيينمنالمناصرتلكانضاجفياخفقفأنهالفتحبهتمالذياليسر

الرقيق.اقتصادتفككنتيجةالبابليالمجتمعفييتكاثروناخذوا

القديمةالشرقيةالمدنهذهفيالأرقا+بهاقامانتفاضاتعنايجابيدليللدينا

خطيرةكانتوانلابدالأنتفاضاتهذهوإمثالالتجارةعلىيقوماقتصادهاكانالتي

بصفةكبيرافيهاالأرقاءالس!انعددكانالتيصورأمثالمنالمدنبغضفي

._'(9)مفرطة

الحدورأحجا:)شتاينمتزرانظرالكلشيالحصرفى*الحدودأحجارعنا)167(

شاملة.ترجمةففيه.22!\باديورن-(كمستنداتبميةالبا

Geschichte.D.:323:ميير.ادورد)168( Altertums I PAR

وكانKUDURUكدورووالبابعيةالسه:مريةاللغةفىالحدودحجريسمى)*(

شاهد.اومسلةشكلعلىالممالكحدردعنديقام
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.(تروغوسبومبيوس)مؤلفاختصرالذممما"جوستان!سجلولقد

اسيادهمعلىثارواكاحده"صور"فيا-لرقيقعددخاوزحينلاانهذكرفقد

."لهمزوجاتالأحرارالنساءوجحلواالدولةسلطةشاضَتصبوا

كمانتحقيقية،دوليةسوق"ظهورالميلادقبلالأولالألفشهدولقد

يةالامبراطورنتذكرانالمناسبةبهذهويبحي.القديمالشرقمجتمحاتكلتحتضن

ذلك.الاخميننءصرفيفارسللاد،ا!الميةايةالامبراطور5والأشورية

الىتدعواسهأبوهناك.التطورمنعاليةدرجةحقققدالنقديتصادالاةان

لهاالثمنيةالممادنمنقطعشكلعلىكانالصحيحبالمحنىالضقدبانالأفتراض

.17(،)ْلديا"عنمستقلةبصفةتطورقدهذاوان6وزفهاير!كدختم

مرأعددانثماء6بابلبلادف!والربااشصارةانطاقواتساعتحاظمءننجمووو

موجودةالمصارفهذهظلتوقد.الربامالرأساساسعلىقومالتيالمصارف

شاسحه.اقاليميثصملاعمالهانطاقوكان6قرونلعدة

منوزاد6بابلفيالصنيرالحرالمزارعوضعفياثرآخرتطوروثمة

ان5الذيالتطبيقافيلهاقعبيراالأتجأهاتهذهوجدتوقد.الغنيعلىاعتماده1

واولأدهالذنMURASUموراشوالمرابىامثالمن)البابليينمنياءالاثريمارسه

انظمةوتوسيع6والتداول6ا!ناءاباعمالللقيام،نفر"فيمصرهضالهميمتلكونكانوا

استعمالحقمقابلحاصلاتهمربعالمزراعينمنواستحصالهم6الري

.الماء)171،

علىالاخمينيينعهدفيفارساقدامنتيجةالاحرارطبقةاستغلالاشتدولقد

اصيتالذيبالنخلامشبيهالمزارعينعلىالضرائبلفرضتضهـيبيفظاماستخدام

)1017545.F.Hrozny: Zum Gelwesen der Babylonier.BA6 P

مصرفىالاراضيشئون:شنايل.191ص1جوآشوربابل:يسنرما1711(

بصفةمملوكةاتقنواعلىالموْلفيعثرولم.!2ص25!1منشناهحنستية

الهلنستي.العصرفىمصرإتفردية
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السابليفالمزارع.أ")72الحوامايديعلىمؤخراالرومانِفىالسكاناقاليمبه

اقلتكونلاقكادبطريقةيتصرفكانالاخمينيالعصرفيللضريبةالخاضع

ا)رومانية.يةالجمهورعهدفييمارسهاالجمهورىكانالتيالطريقةمنوحشية

كمانأقياالخاصةالأبتزازطرقتصوراليومحتىالباقيةالضوصمنعددفهناك

الفضةجمعبهدفيقعهذاوكان.القرىجميعبهاينهبونالضرإئبجباة

واولأدهموراضومصرفخدمةفييحملوناحراروغيراحراروكلاءطريقعن

ضريبةعلىيستندغنأهمكانوالذين173"قبلاةعنهمالأضارةاوردتالذين

رئشة.بصفةالمزارع

الفلاحين.بينمخيفبشكقالفقريتفاقمانالمستغربمنفليسهذاوعلى

الىذنتقدالامراوليملكونهاالفلاحونكانالتيالأراضيقطعلأنذلك

749"الهكتارةثلثمناقلالى)الأحيانبحضفيوخفضتكاجداضئيلةعساحات

الفتوحال!عقبالسوقعلىئانيةطرأالذمم!وبالتوسع.سويةاختفتاخيراوا

اوسع.درجةالىالحرالفلاخاستغلالازداد6والرومانيةالمقدونية

قبلالاولإلالفخلالالقديمالشرقمجتمعفيالرقيقوضعاتسمولقد

احر.االفقرحالةتميزكانتالتيالعمليةضدمباشرةموجهةعمديةببدايةايلاد

الارضىومناولاالانتاجوصائلمنالانمحرومةالاحراراكثريةكانتفاذا

صحيح.الأنتاجبوسائليربطونشرعو!-ذلكعكسعلى-الأرقاءفان6قاطبة

درجةعلىيحصلونكانواانهمالأ"17)ْخاصةبسمةيوسمونعازالواانهم

صدفىالبابلية1النصوص:"اوكابفل"و6BA.!553فىتالاكوانظر)172(

هذأفىتعديلوجودالىيشيروهوءالثانييوسودارالاولارتخشويريش

اأعتزمفاننيقبلانوهتأنسبقوكما.ذلكإتمصيباأراهلالكننيالنص

انظر).قريبمستقبلفىالموضوعلهذاتخكمصتصةاطروحةاأكتبأن

لنينغراد-موسكوالاخمينيينالمنوك!دفىالثابتة1الضرائب:ستروف

المحرر-بعدوما245ص1!!ه

الحددانه11!االبابلية/الكتاباتمنمستنداتوانكنادكوهرانظر)173(

66،76

181ص1جالسابقالمعكمدر1مايسنر)174(

الأصل.من24صسبقماانظر)175(
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القرناوإخرفي،اثينا"فيالأرقاءمثلv6ماالاقتصادالأستقلالمنإوسع

.الامبراطورىامصراخلالرومافياو6اخاسىإ

بابل.بلادفىالحمليةهذهتصورالمصادرمنكبير!دخاصةبصفةلدينا

تمييزهينبغىالفارسيوالعصرالكلدانيالحصرخلالالحديثالبابليفالمحبتمع

.للشرقكمجتهع6)176"والاقتصاديةالاجتماعيةالنظروجهةمن6إيضا

هعا.احرف)178(اوفي)779(الزراعةفييشخدمونالارقاءكانفقد

تزالماكافتالتيالملكيةوالمزارعالمحبد)917(مزارعفييحملونوكانوا

اصحابمنالافرادلدىيعملونكانواكما18(الارقاه)ْمنكبيرةفرقاتستخدم

مزارعاي6الكبيرةالمزارعمنوموادبملوازمهمعلىيحصلونالذينالحرف

.()181"الرقاقتصادضمناوامهتحاوننثصأحيث)المعبد

كما6خاصةايديصفةنيالانيجمعكانالأرقاءمنكبيراعدداانغير

ايكيبي)اولادالىالدائدةالتجاريةالثمركةضعيةمنذلكيظهر

البابلىالعصرفىيةالتجارلالاعىثاؤثوبأنمحددةبصفةالطكيديمكنلا)176(

وأياكرعايتصرفوننوالَاألارقاءانالىتشصيمربأنملزمةنتكاالحديمث

.المعاملاتثكمواد

376عدد31!ا-.289،يتةالحدبليةالبانينلقوا"ا:نكنادوانيكولوسان)177(

Skizze:يزربسبا.ئن.ف1(78) der Babylonischen Gesellchaft

3 6918 MVAG5)411ص A)552ص1جيسضر!و.

12-13صالسا،قالمصدرإةل"اوكاانظرللمعابدالممنوكينالارقاءعن)!17(

76ص2يسنروما98ص
oAus.:يزرباوكوهلر018() dem Babylonischen Rechtsl8،57ص

(\Zehnpfund:BA IP ,794 ,605 705 \( Aالرقيقذكركذلك

322انظرمدر-ةأموالاصيغةقى BA III .P 942 Noيقدمونالارقاءوكان

يتموكانا-.2(9ص5السابقالمصدس:وبايزركوهلر)كهدايا

يورثوننواوكا(13ص2يزرباوكوهلر)الزواج!رمنكجزءدلهمتب

32-33(ءص4،!1ص2السابق)المصدرالاموالامنأخرنوع!يمثل

!كا185054)187يباعونوكانواA(81-2ص4يزروبا)كوهلربيعهميعادوْ

يؤجروناوكانوا(18-!\ص1جالسابقالمصدر)يرهنونوكانوا

KBط*111 4 .P 244 No
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(182 )Egibi)الارقاءوةهـكان.رقيقمائةمناكثرتمتلككانتالتي

المزارعفيوحتىالتجاريةالبيوتاتتمارسهاالتيالاعمالكلفييستخدمون

المنزلية.الخدماتفيوكذلك،للضرائبالخاضت

بين.مفا:!ةالىاءضخدامهمواختلافالارقاهمنكبيرعدداستخدامويشير

حيث6انية0والروالاغريقيةالرقيقومجتمحاتتطورهمرحلةنيالبابليالمجتمع

.الأنتاجميدانفيمهيمندورعلىحصلانللرقسبق

بالاشورياتالمختصينالألمانالحلماءأحدرأياقتبسانالنقطةهذهفياود

الوقت،فييعتبرالذى(مايممترب)وهوالحاضرالرقتفيالبارزينومن

الحديثالبابليوانرقالحديثالبابليالمجتمعتاريخفيالثقاتأءظممنذاته

كتابهفيالحدتثالابليالمجتمعبهاؤصفالتيالطريقةهيوهذهأيضا)849(

الذينالاحرارأوضاعسا،تلقد"قالفقد.،والاشوريةالبابليةالثقافة"

منْإحيةمتزايدبشكلالارقاءاستفادحإنفيبالتدريجكبيرةثرواتلايملكون

وقداوجهوجهاوحدهموالارقاءالنبلا*وقفالنهايةوفي...والتائجالعدد

قص-ورفيعددهميكونانبدولأ،فأكئرألَتريتطظمالأخ!يرينعددأخذ

الضالىبفيوجدنامافاذا.جداكبيراأصبحقدابدالمهنمماومتلكوالأمراءالملوك

التقسيمبمدحتىواحدسْخصيدفيمتركزينالأرقاءمنوامرأةرجلممائة

-Ittiبلاتنمردوك-اتن"للصيرفيالئلاثةالاولاداقتسم)182( Maruk-Balati

بناهوموقعبيوتثلاثةعلىالاكبرالولدفيها-عهلبطريقةعنهو!ثوهما

رقيقا46أو45وحوالي*"بورسيبا)فىبناءوموقعوبيتين،بابلفى

بيوتثلاثةعلىالاصغرانالاَخرانالاخوانو-!ل.(تالفالمجموح1)رقم

منقسموهناك.رقيقا51و،بورسيبافوبيتين،بلباتبناءوموقع

للبناتكمهرقدمواالذينالارقاءعدديؤخذلمكذلكمقسمةغيربقيتالثروة

نضرهوقدداريوسحكممن14ال!همنةفىمؤرخوالنص.الاعتباربنظر

كوهلر)376عددداريوسعصرمنالاخرلىالمستندأتبين،ئسَراسمير"

3!-3ص3بقالساالمصدريزروبا V)

بابل.فىالرقعنالوحيدالبحثهي2!18سنةمقالته:ايسنرم183()

-_,1'
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كماقكنلمالحالةانبجلاءيبينالامرهنافأنالرجالأحدلاموالالجزئي

".عنيه)849،تكونانيجب

قدطب!3منقسمأوضاع6حالأىعلىأوالرقيقأوضاعانغير

الرفقلأنذلك.جوهريةشييرات-قبلاذلكالىأ!ثرتكما-أحدثت

الأناستقرقدالرقيقكانوربما89"به)ْخاصةعائلةالانلهأصبحتكقاعدة

بدلرصمايMandattuمنداتو،لسيذ.يدفعوراحمستقلعملفي

اخذوأقد-مايسنرلرأىطبقا-الرقيقمالكيلأنذلك،)869"الرقمناعفائه

ذكي،رقيقلديهميكونانأكثربصفةلهمالمربحمنانبالتدريجيتحققون

يثستنليجطوهانمنبدلا(منداقو)جزيةلهمويدفعالخاصةأعمالهيدير

.ا"للنير،87يؤجروهأولحسابهم

حرفوِنليصبحواارقائهمتدريبعلىالرقيقمالكيحملتالاعتباراتفهذه

باعتبرهملهجزيةدفعهمطريقعنالرقيقمالكايرادالىايرادايفيفون

.لأ(88ةمستقلينحريخين

يثشملوقد(18At)بالطبعمالايملكبهخاصابيتايملكالذيالرقيقوكان

الحديث،الىابليالمجتمعفماالارقاهكانولذلك.أيضارقيقعلىحتىالمالهذا

ناذلكمةاليستطيحون6المتأخرةالرومانيةالامبراطوريةفيالأرقاءمثل

.،رومافيالمسترقونالاقنانانظرأ16"الأرقاء)ْيمتلكوا

.385ص1بقالساالمصدر:يسنرما)184(

37،27-!3ص16،4ص3يزرباوكوهر)185(

33-ه4ص222-5ص1بقالسا1المصدر(1)86

.38هصجابقالساالمصدر:يسنرما)187(

67ص5،4-455ص2بقالساالمصدر:يزرباوكوهلر)188(

تسير:انظرعامةبصفةوضعهوعنالبابليالرقيقمالعن)918(

945-458:.BA3 P

fص:وكوهلر 2 f

paبابلفىالرقيقأحوالاوبيرانظر).!ا( ) AAA%وانكنادكوهلرOpert

52و5صفلوع.57،62رقموثيقةمانة
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)991(مختلفةقجاريةمحاملاتفيلسيدهكممث!ليتصرفانالرقيقويستطيع

.يخركضانمالهيستخدموان299(ةديونهعلىيتحاقدانالرقيقيستطيعكما

بحضوهاك.حر)،91(لرجلدائنايكونانذلكمقابليستطيعالرقيقان

الرجالمعالمشاركةفييقبلونوكانوا)164(مشاغليملكونكانواالارقاء

وان،بينهمفيمايتشاركواانالاسيادأحدارقاءويستطيع91(الاحرار)ْ

ضمناحراراَوكلاءيصبجونوبذلكالقانونيةالمحاكمفيالأخرأحدهميقاضي

مقاديريملكونكانواالأرقاءمنكبيرعددوناك.)699"الرقيقمزارعإحدى

لتصريفوحوانيت6خاريةبيوتاتيمتلكونوكانوا،النقودمنكبيرة

خاصينوكلاءيستخدمواانهقدورهمفيالحالاتهذهمثلوفي.ا"النقودأ79

99؟(ةارضهيؤجروانللارضمالكايكونانالرقيقيستطيعكذلكلهم)899(

ناالاخيرينوعلى.اسيادهممعتغاقداتفمايدخلواانالأرقاءويستطيع

خارىعملمباشرةعلىالأرقاهاقدامأساسعلىوالموادوالططمبالنقوديمدوهم

.2"ذلك)َشاكلوماعامبيتإدارةأو

Ausdem.يزرباوكوهلرا(!1) Babylonisch. Rech17صاج،

السابقالمصدر:اوكابفل76رقموثيقةمائةوانكنادكوهلر58ص2

12،31ص

)Y11(01،52ص4جوبايزكوهلر

BA3.04لا185()3! P29صبفلاوكا8وثيقةئةما:نكنادواكوهلر

53ص2:بقالساالمصدريزرباوكوهلر)491(

235عددبقالساالمصدرنكنادواكوهلر57ص2جبقالساالمصدر1)591(

6ص2ج،السابقالمصدريزرباوكوهلر)691(

كوهلر51،62،ص!43ج8ص3ج35ص2جالسابقالمصدر)7!1(

BA3.467-466تسير.44رقمثيقةسئةما:نكنادوا P

16*05

(A)\°46-.6صبفلاوكا76عددوثيقةمائة:وانكنادكوهلر

Vo،5-!ص:بفلاوكا(1!)!

BA3.465-463:!يمرت.34-14ص3ريزباوهلرعو(002) P

37،85عددئكنادو؟أكوهر
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ضوروحسبلأرقائهماراضيهممنقطحايؤجرونالرقيقملاكوكان

كبيرةلمقاطعةمديرارقيقهمنالسيديجملوقد)2ْ1"متشددةأوبسيطةاجارة

.()2ْ2التجاريةأعمالهقالايمنومساعده

حسببالاسمارقاءسوىالواقعفييكونوالمالذينالارقاءهؤلاءفمثل

قبلاكانواافمالممليالواقعففي.مباشرةبمفةمنتجينالأقلعلىيكونوالم

فتجينالواقعفيكانواالأرقاءمعظملكن6(الغينبكسر)مستنلةطبقةأعضاه

و؟ظلون6الحرفيةالمشاغلفيأوالريوفيزراعيةمقاطحاتافييعملونمباشرين

الارقاءالذيخههؤلاءيزالوما.الانتاجوسائلتملكمنمحرومينقبلاكانواكما

بانملزمين،كحرفِفىيعملونأوإلاراضيمنالصغيرةالقطعيزرعونكانوا

هيصفة،الأنتاجمنجديدةلصفةبارزةعناعرتمثلجزيةاسيادهمالىيدفحوا

القديم.البابليالمصرفيرقيقالمجتمعاطارداخلالاقطاع

الحرالرجلوضعبينالقديمالثصرقمجتمحاتفيالثغرةاننرىوهكذا

تملكمنالمحرومتينالطائفتينهاتينفكلتا.متقاربةكانتالرقيقووضعالفقير

المستغلة.الطبقةومشيئةبرغباغعقيدتينتصبحانبالتدريجاخذتاالانتاجوسائل

.،الرقيقلثورة5مسرحاالنربوكذلكالشرقأصبحوهكذا

!اغسطس،حكمعهدفيمصرفيوقعماذلكمثال.فلاحيةانتفاضاتهناك

بهقامالذيالانتفاضعلى،الرقيقحركة"عبارةأطلقلأنتهيأتوقد

6بوكولوى)ال Buakoloiالجلادبدالثانيالقرنفي6الرعاةأي.

كدتوهيAom!او،اسمالرعاةهؤلاءعلىيطلقواانالمصريوناعتادفقد

36،804،041،412،046،474الاعداد:وانكنادفيكولوسان)102(

6!-7!صالسابقالمصدر:اوكايفل(')20
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الرعاةانالىوتثمير86)2ْ3"الاسيوبين"احدعلىتطلقعاليةبصفةهميزة

رشسة.بصفةالأجانببينمنيجندونكانوا

المنتجينمنقسماظهرهاحتجاجعنتعبيراالحركاتهذهكلوكانت

كاتالذيالنظامضد6الاولىالدرجةفيمنهموالارقاء6المضطهدين،لمباضرين

اغتصاببانهووصفهآالنظاهذا،انجلز،ميزوقد.الرومانيةالسيطرةقفرضه

علي!مالمستولىمنصلختالتيوالمدنيةالحسكريةالسلطاتتمارسهبالقوة

تسديدعلىتساعدهمكيماربويةوفوائدقروضامنحتهمثبموبنالأمراولثروتهم

.2")4الجديدةالمنهوبات

وقدالروءأنالفاتحينمنقسوةأقلايرانمنالقادمونالفاتحونيكنولم

يوهمروص"عنمقطعفيحياوصفااستنلالهمطرائق،ة"(ديودوروس"وصف

تافهة-جدلَاسباب-حولوالذيبافيفىالفرثيالحاكم،"همروس()َ

وكبهماالمدينةواحرقحربكاسرىوباعهم6ارقاءالىعوائلهممعالبابليين

بالحقيقةالوحثيةالتصرفاتهذهققديرويم!كأ2(عليها)ْحاك!اأصبحعندما

Petubastisromanوستروف.يليهاوماصه!.91شبايغلبرغانظر4.)302(

Festschrift Griffith.بوكولوي(اليسحونأنفسهمالمصريونكانوفى(

نوعبأنهمتسميتهمصوابفىالشك"الىيدعوسببيوجدفلا،اسيويين"

بحريةيتمتعونوصقليةايطالبجنوبيلْىكانواالذيالرعاة0الارقاءمن

قطحانهم.فيهيرعونالذينالوقتفىواقعية

.126ص،\t*32لنينغرادطبعةماركسكارل2(0)4

جزيرةفىولديونانيمؤرخ.بائكمقلييعرفو5Diodoruديودوروص،5(

وأمضىمصربلادزاراغسطسواقيصريوليوسحكمأثءفىوعاشصقمية

أربحينفى،الطريخيةالمطبوعاتدليل"كتابهوضع.سنواتسبعرومااث

مؤخراعف-وقد.اجزاءخمسةسوىمنهايبقولممحظمهافقدتجزءا

وروماوالث!رقالعراقوامصرعنيتحدثوالكتاباخرىأجزاءتسعةعلى

.باسهاب

اشدوقدواحدةسنةمنأكثرحكطيدملمالفرئيينملوكتاسعهيم"ه.(

4الحراق1فىالفرثييقحكم 7 Aملكا.42ملوكهمعددوكانسنة

.35الكتاب222ص5المنتخبات:ديودوروس2(0)5

-69-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


علىالفرثيوناستمرالتيالزرعضريبةنظاميشحملكانهمروسانتبينالتي

تمتلككانتالتيالاخمينيةالدولةمنتطبيقهاورثواوالتي،ولاشأتهمفيتطبيقها

..الرقيق

الذممماالوحشيالأستغلالمعبالاشتراكالأنتفاضاتهذهكلأدتولقد

النهائيالانهـيارالى،سواءحدعلىوالنربيونمنهمالشرقيونالفاتحونمارسه

أيصطسرءلىالقلاسةالأقطاساتاستبدلتوقد.القديمالشرقفيالرقيقْلمجتمع

زراعتهاخركلمابمزارع6الانتاجوسائلمنالمحرومينالمسترقينالأضخاصكدح

تصدلمالصضيرةالقطعهذهانغير6الارأضيمنالصغيرةالقطعنظامحسب

بالارحضلىمربوطوناقنانسجدمنهمفبدلأ.الاحرارالفلاحينقبلمنتستثر

فيجليةالظاهرةهذهوكانت.(الغينبكممر)المستغلةالطبقةارادةحسب

اشكا)-،كلفيالرقيقاقتصادأفسحالغربفيولكن.مماالثمردتىونمماالغرب

الرقيقازمةتسببتولقد.حدفياالمتبلورللانتاجالأقطاعيالنمطاماميقالطر

الرقيق.لاقتصادالمفر!النموعن(وافريقياوصقلياايطاليا)الغربكنى

فيالافرا!هذامثلليعرف-اليو؟انذلكفيبما-الشرقيكنولم

عددالر!قيضاعفلأهناالمجتمعجملإلذىالسببهووهذا.الرقيقإستخدام

استمروالثمرق(بيزنطية)اليونانففي.الغربفيبلغهالذياسحداذاتالى

الاةطاىةالصفةاساسعلىيقوممجتمعضمنفحالأقتصاديك!!يانالرفقوجود

لى".إخفوق.إشالوماالمجتمعهذااركانفيهتوطدتالذىالوقتفيحتىللانتاج

في"انه،مييرادور"يقولوهكذا.كلهالدولةونظامالأجتماعيالنظامعلى

منبالحديدتغص(وسوسيانة)ْبابلبلادكانتالراقعلىالحربيةا!سيادةاعصر

(ةصورة)2ْ6يقومونكانواماغالباانهمبلالمصانعفييحملونكانواالذينالأرقاء

انتفاصْةظهرتاتمقدمالاقطاععصروفيللميلادالتاسعالقرنأواخرفيوحتى

منطهةالواقعفىوهبمفارسبلادمنالتنرقيالجنوبيالجزءهي:سوسيانه).(

إبة.أسواالاحواز

.2!ص"الرق1تأر.بخ*2(60)
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.والمعروفءالاميارحافةعلىالاقطاقيالدولةوضعتالحراقفيللرقيقكبرى

()،"م883الى986سنةمن)سنةعثصرةاربعطيلةاستمرتالانتفاضةهذهان

بصفةبهاتقارنالتي،)"*"اسبارتكوس"ثورةمنمراتبمشرأطولوهي

به.قامالذمم!الأقلاباصاالمناسبةبهذهيذكرانيمكنكذلك)2ْ7(عامة

.م0259سنة6المحاربونالارقاءاممماالمماليك

.الكيانصابقيالتيالكيفيةلتبيانتكفىالامثلةهذهاننظريوفي

ذلئه.الاتطاعيةالنمرقمجتمطتفيمحافظالرقيقلتملكالقويالأقتصادي

جهل.الذىالسببكانالاقطاعيالاقتصادممماالنظامداخلككيانالرقوجودلان

الاقطاعيالنظاممنمانوعاصلابةأكثربصفةيحظىالشرقيالاقطاعيالنظام

.اقتصاد!اجتماعيرتيقلنظامالأعتباطيالتكويناقاضعلى!رالذئالغربي

متفكك.

منوافياتدرايأتقداكونانآملظننيبحثيمايةبلنتوقدالأن

بالممنىللرقكمجتمعاتالقديمةالشرقيةالمجتمباتتحديدتبررالتيالثابتةالأدلة

("التقليديةالقديمةالمجتمهاتمعمطابقةتكنلماظولو)الكلمةلهذهالواسع

اقطاعية.كمجتطتوليس

علوقعتالنيالحراقجنوبير!الكبرىالزنجثورةبذلكالمؤلفيقصد)+(

فارسيرجلانئورةرأسعلىوكان،العباسيينوالمعتمدالمهتدي1خلافتيعهد

فييحيونهاالؤنوج-لانالتىالمزريةالاوضاعاستنلمحمدبنعلييدعى

.باكأزاالثورةهذهفىالفارسيالتأثيركانوقد.الحهودتدك

الروماني،المجتمعضدرومافىالعبيدثورةقائد5Spartacuسبارتكوس()**

الاعيانمبساخنياريتمومنهالسلطةبزماميمسككانالذي1الغني

الاقاليم.وحكاموالقادةالاباطرةينصبالذى

11نولدكهتيود:رانظر)702( Sklavenkrieg Em OrienَكتابهتاطOriental

Skizzenهذ)1عرفتوقد153-184ص2918برلين

فاس!ر.ر.ر.العلامةبهحبانيالذيالعطفبفضلالفاخرالمصدر
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الثانيالفصل

ا!لمة

تيومينيفبقلم

بالحمل6تقدمهوضمن،الحراقاقتصادكونالذممما6الرينظامانشاءتم

الدولةملكيةحقوتوطيد6المجتمعسيادةيزتحزعلىساعدالذي1ألجماهيري

ية.المروللاراضي

اللازمةالقروفبدؤرهاوجدقد،الأنتاجلوصائلهذاالعلياالملكيةوحق

ومن،المحبدالىالامراولفيتحودكانتعامةلملكيةتخفعاسعة2ومزارعلظهو!

الملك.الىوأخيرا6*اةالحاكمالىثم-

في،كبيرعددوقشغيلاستمبادظروفالحلياالملكية.هذهأوجدتكذلك

وإصوى6الارقاءالىبالاضافة6المحليةالمجتمطتس!انمن6المزارعهذه

.*الحرب

المراكزمنعددفيحفظتالتيالكثيرةالوثائقيةالسجلاتاعانتناولقد

التدريجي1الاقتصادع!طرأالذممماالتطورتخطيعلاعادةعلى6الرإقفيالمديخة

الىجنباعارالذىالتطورذلك6الذروةبلغانالىالأوليةمراحلهمن6للدولة

.للسكانالأسترقاقتقدممعجنب

الرابعة6"لوركاءاااوروك"مدينةعهدالىتحودالتيالوثائقوا!م

.،أمير"أي،Ensiانسي"السومريةباللفةالحاكميدعىء).(
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الرابعالألفنهايةمندْيخالتارمسرىوعلى6يةالتصويرالكتاباتفي"دونةتزالما

.الميلادقبل

رتباطا11القدي!-تالوثائقةالسجلاتلهذهالأصليةالمحلوماتوارتبطت

فيالمكرالمهدهذا!واشتهرالأيامتلك.فىالمنطقةفى"ا:زوك"بسادةواضحا
-خ!-

،آنذاكالتكويندورفيكانتالدولةصلطةلأنالنبلا،نخلامبتف!ك6آوروك

الشخصيةكانتوالتي6القديمةالسومرية"جبامش"ملحمةذلك،أكدتك!ا

.!الوركاء")11فيالأولىال!لالةحاكمشض!بةهيكافمالْيسةالر

بفترةيختصمستبدحاكمتصرفجلجامثسيتصرفلأالملحمةهذهففي

،الكبارمجلسرغبة/يطيعانيود6أ\سرة1بربشبهااكثرلجدهبل6ْمتأخرة

ظهرتقدتكنلمالدولةلانوذلك6ارهم)12قراويطلبكاالر-ال""مجمعو

بسلطةيمسكونالذيناولئثايديالىالمروية!-الأراضيولم'،حد

الرئشالألهالى6آليةبصفة،تحوداخيللاراالعلياالملكيةظلتفلقد.الدولة

كانتكلهاا!،كأةلىلأن+أ++ا"اْدينالاَلهةوهي"الوركا،"لمجتمع

المعبد.1أساقفةر!صيمنلهوالذي"انين"للاَلهـةالرئيسللمحبدمل!ا

زصْممركزةجماءةمزارعظمورفيالأساسالسببهوهذان3و

افترض،السومريةللسلالاتتأريخيتسةمسللايجادلْى-محاولة1()

.Thبسنجاكو..ث Jacobson3!\شميكماغوسومر"ملوكئحة"قيابهف!ا!

9391,Sumerian Kings List: Chicago

,ts)"كيش"ثالاولىللسلالةمعاصراكانجلجاشان \( 'A ! aذدكن

بنظرنأخذولسوف"2اللوح!..مق.!2.سنةحدوداتالتاريخ1

اأقدلمة.س؟مرثْلأ!رخمؤخراتقبلهتمالذلىالتخفيضالاهتمام

يسصفلم،جاجامشحكمفادْالتسبي1لخىالتأشالفهرسالىبالنسبةأما

وجهعلىفيلةبفترةالا،الاولى"اور"وسلالة،،الماكهبئالقهورءعمور-

.28صالسر-ونيةقبلماعصو.":لامببر.م:أنظرأالتأكيد1

28.quespresargoniques pهه.M Lambert: E

Men،الأ،اأطاا+-باء!حمع"ضهحموذكرردو21( Assembl"وثائقفى

دَةلورلسلاا!ةايهةالقدؤثالوثام!صلمعلىلص-خةئةخم!هصمامروربعدا)شر!وياكلا

إحة.الر.أ*لمَ
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مزارعافتالمن6لتطورهولىإ1االمرحلةفيالمجتمع1أراةصيءقكبهـاجزء!

وكمانت-.فيامتأخرعصرفيولكن6للحكاممزارعش!لىاخذتالتيالمحبد

.)سانغم)13الممبدكاهنافلأشراوتخضعتدارالمعبدمزا.ع

نصوهـصولا6بدالمطهذهاقدمتخصالتيالسجلاتوثائق5تذولم

.إنسي()احاكموجودعناشا!ةاية6المدا!س

طريقينفيالمعبدمزرعةسيطرةتحت"سومر!فيالحياةتطورتولقدكلى

الحاكمكانللدولةِملكيةالىفتحوكالمحبدمزرعةتطورتناجةفمن:اساسبين

فى!.بعدفيمااهلكاثمءالأمراول.ايمنلها

يأثرلمياإاقتصاتطويراالمجتمماتداخلنلاحظفاننااش!ىناحيةت!بم

هـنذطو!لملةالدقاق!ادلأنذلك."باشرةالدولةافدأواةحبدباقتصاد

الحربسى11اي6الكلمةإ!ذهالضيقبالمعنىالأرؤا،اتحاخباصتغلالح!هـ.ث

المجتمعافرادجز?قتجنيدطريقعناوسعبدرجةتطورشاْلماء-سسب

!م.لةالدش1يعمشارفياطعما!

يحيشولىْالذينالافراداولئككاْلواذلكشملهمالذيناولانالمرجحكصوم!ت

فما.منهايبةالقرالمجتصماتوفي6للمحبدكمزارع-!.صتالتي1الأكأاشميوب

ااعتهطدااكثربالتدهـجاصبحواحتىكاالمزارعهذهفيالحملفب!ؤلأءلهمكأان

.ارقا،الىإنهالة/1فيوتحولوا6.دالمهءا

و...ى

المزابىعفيمباشرةبصفة6يحملونالمجتمعافرادي!شلمذاتهالوقت*وفي

دولةالاقتصادفييمب!اهمونوكانوا6يمليهمتعتمدكانتالتي!المل!البامةذألت

)وازدْيمنعلمالذيالأجباريالعملبطريقةوالبناءالرياعمالانخازالىَءدر"جة

لمل!صةالتدريجيالنمووكذلك6!المجتمعلأفرادالطبقياخر(-التدرج1قدكان

الدولةاقتصاداستبدالالأحفهـالىفيا)نتيجةهذهادتققد.الخاصةالرقيق

!لاالمتطورثالضاسعادألاؤأوجدهاالتيبالعلاقات6ال!فاية1تنقصه؟انتالذي

."بابل"فيالأولىالسلالةعهد

)3(Sanga--------------!-----
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قطحان.هنالككانتوربما.والماعزوالغنمكاوالأبقاركالثيرانالحشائش

ايضا.للخنازير

لان-الالواص!لماذلك،كبيرةااللول!عانليممملمعدخ!صفللضصم!سسافسصاصغ!اال!الانجت

.يهسطورللمهداومع.دلدىالرعاهساعدالحراسهكلابكالى

دهنالأمااذا،اعظمتكنلمانمماثلةباهميةيحتفظظلالقنصانويدو

للقنص.تربيتهتمتطويلخرطومذىكلبصورةفيالنظر

البريتالحيواناتتمثلالتيالصورانهياخرىحقيقةهف!الىتضاف

وغيرها.الدأجنةإالخنازيرتمثلالتيالصورنوعمنكمانت(يةالبرالخنازير)أى

الداجنة.الطيورصورمنوضوحااكثرالبريةالطيورصوركانتوكذلك

.الذ!الملموسالدور1على6الاسماكانواعلمختلفالوفيرةالصورو-!لل

ا!يتلمحبد.فيالسمكصيديلحبهكمان

)داخلضئيلةإهميةسوىآنذاكللحرفييينتكنلماخرىناحيةوءن
-.-صَ.إ.---ير-----.

.أالأقلعلىالمحبدمزرعة

اهمية.اكثرايضا(الفخارصانحو)وربماالجبةوصانحوالخبازونوكِان

الكلمةفانالاصاسهذاوعلىنادراالأالحاذقةالصناعات1تذكرولم.مانوعا

ياناغار()6(الرمزيةالسومريةللكلمةالأصلي)النموذج""اوغر،)ْاتصويرية

ذلك.،الثالثةواوروك"اوروككاالرابعةطبقالتفيمرةلاولظهرتقد،النجار

أىء6)سيمقالمتأخرةالرعزيةالكلمةتقابلالتي-(النحاس)صانععبارةلان

تأخرعلىبذلكلتدللحسبالثالثةالطبقةفيالأمرةلاولتظهرلم(7الحدادة

-المنوالضاوعلى.!الوركاء،معبدمزرعةفينشييشكلالحدادةحرفةظهور

)5(Auger

Nagar(الأ

)7(Simug

-301-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الألواحتقدمهالذىالبرهانالىاستنادابهنحكماننستطعماوبقدر

لذلكالتابحةالمزارعفان6الوركاء)*"في)أننا(الآلهةمحبدسجلاتمنالماْخوذة

ناحينفي6تطورهامنالأولىالمرحلةفي6الوقتذلكافيحشزالتما6المعبد

ية.الفطرمظاهرهافيحتىبينةكانتالمقبلةالممبدمزارعمخططات

المزارعفيالزراعةانذلك.تماماللعيانظاهرةالأقتصادفروعوكانت!

وللزراعللحراثصور!الألواحوتضم.اطلاقاتتطورلمللمعابدالمملوكة

صورة)نفسالمحاريثتجرالتيوللثيران(الرجلالىبالنسبةالمحرات)صورة

.الثور(صورةاليهامفافاالمحراث

مختصرةكمانت"اوروك،سجلمناخذتالتيالألواحفانالحظولسوه

حتىبل،الارضزراعةتنظيمعنمعلوماتايةمنهانسش!فلمولذلكوضيقة

جمامة.صفةالزراعةعن

وثائقمنالمستخلصةالقطعيةللمدلوماتوطبقاءالأمريكنومهما

هذهعلىبقيتوقد،بباشرةتزرعتكنلمإلارضفان6الأخيرةالسجلات

لانذلك.بالمحبدالخاصبنالاشخاصقبلمن6المستقبلفيطويلازمناالحالة

ألىتحولتتدكانت6والبذور6الجرحيواناتضأنذلكفيشأنها6الأرض

ذلك،لقاءالغلةمنحصةعلىيحصلالمحبدوكان6بزراجمتهاليقومواالمجتمعافراد

.)4(المهمةلهذهخاصةص!فةيحينوننرراعقبلمنتجبىالحصةهذهوكانت

ضفةمحدداشكلاواتخذت،كبيراتقدماحققتأتالحيواتربيةا!علىص

ترعىالتيالمواضيمنمختلفةقطحانايرعونرعاةالىتئميرفالالواح.اكثرا

)4(

)."

وكذلك(شاكمهاوماالنخيل)،البساتينأشجارلمختلفصورعلىعثرنا

منعاليةدرجةتبلخلمالبستنةانيبدوولكن.الطرفاءأشجارصور

.التطور

الوقتفىعليهاالغالبةالتسميةوهيالوركاءباسمالعربسماها:اوروك

اشتقتوتمما،ارخ"و،ارك"باسمالتوراةثذكرهاورد.الحاضر

بلادنا.علىحالياتطلقالتي8عراق،-للمة
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الحساباتليستاهةبصفةالمفقودفالشيء.الوجودالىالمحبد1مزرعةادارةظهرت

وحتىبل،حسبالعراقفيذروتفيوهوالملكيالاقصادتيزالتيالدقيقة

ظكَبملةالكتابةلان6الصددعنخارجةكانتالاقتصاديةالمشنداتابسط

الأشكالعنولاالمجردةالمعانيعنلأللتحبيرتستخدمتكنولم،خالصةص!لى

ودم،صنيرحجمذاتكانت!الوركاء،سجلاتالواحلانذلك.النحوية

.للذاكرةمبنبصفةالأ1تستحمل

.كبيرإ)8(المحبدمزرعةفيالاداريينالأشخاصعددي!نلموكذلك

المزرعةرئيسأعمال1يمارسكمانالذى6)سانغا(الكاهنالىالأتشرلم5شالأإواح

الاخيرفييترأسكانالذي9(وخو،(10)1والوكيل)سوكال()9(يروالوزكلها

والحاملين.يينالأدار11،شخاصشق

وكانت6المحبدمزرعةداخلضروريةغدتالمكتوبةلاتالسبانومع

قد9"سار()9-)دوبءالكاتب!عنوانفان،الكتابةلتحلينمخاصةمدارس!اك

خمسمائةبحدصراحةالحنوانهذاظهروقد)جدا)29(طويللزمنظهوكأهتأخر

."صروباك"سجلاتوثائقفيمتأخرةسنة

مزرعةفيالحاعلينالأشخاصمنالدنياالاصنافتركيبالىبالنظراما

الشيءانذلك.جداغامضةالسجلاتتوردهاالتيالبراهينفاناوروك"لامعبد

تظهر)اذ39(3،ة)غمالاقنانالأناثمننسبياكبيرعددهومحدثةبصفةالمسجل

اللواتيالارقاءأمنالأناثهؤلأءمنعشرةاحدىوامائتانالالواحاحدىفي

(.جبلياجنبيقطرمن)امرأةلعبارةالادبيالمعنىتحملرمزيةبكتابةعليهنلل6

المترجم--.القولهذامثليدتؤلاالدراساتأحدثانيبدو)8(

)!(Sukkal

(.0)1Ugula

(1)1/Dub- sar

."نصرجمدةدافىعليهاعثرواحدةحةلرخلا.ما)12(

.()13geme

-01"-
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للذكورالمكتوبالرمزيحملواحدلوحعلىحتىالوركاءفييحثر!رحممث

حجرعلىمدونةكناباتمننحكمكناوان6جبلى"قطرمن"رجلالاقنانمن

قبلا.محروفةكانتالحبارةهذهبان6الفترةهذهنهايةفيمؤرخ

الوركاء،.5معبدمزرعة؟فيالمامينالاشخاصءنالذكورتمييزفلغرض

النموذجهوهذاوكان6انسانرأستمثلرمزيةصوراالألواحاستخدمت

يأا")دوم!)ْوالومز6الرأسأي"ساغ،1)49"السومريللرمزالأصلي

الأبن.

الرأص!رمزيظيحين،الألشىواحدةقضيةمنذلكنعرفونرن

بذلك"يشيركيما69(كور(ة)جملام؟()جبلىلبلدتصويريةكنابةمعبالأشتراك

.الاقناناحدالى

الى-يشيرانيمكنلأوحدهالرأسرمزفانالمسألةهيتلككانتواذا

)ايريه96(كور،)7+أنيتا"رقيق،لكلمةالتهجئة-الاخيرةتحليلوان6الرقق

الرجل.أي)نيتا!الرمزيةالكلمةمحنىيتضمنانيجب6اراد()89(

جمااستعملتالتيالكيفيةعنماشيئا+الوركما+،احالوامننعرفولسنا

ترد-لملأنه91"دومو(ة-)دومو)إلابناء(كلمةوكذلك6)سانحأالرأسكلمة

جرايتهما.عددالىبالنسبةاليهمااشارةاية

2الس!جلاتوكذلك6الوركاءفيوالثانيةالثالةالطبقتينالواحوتشير

الزمنبمروراحررْتقدالمحبدمزرعةانالى،،نصرجمدةمنلهماالمحاصرة

قليلاْيبدوضر،"جمدةفيالاقنانمنالذكورعددكانفقد.التقدممنبحضا

)14،

)15

)16(

جبنيرجل)17(

)18(

)1!(

Sag

Dumu

Kur

Nita- kur

Arad, Ere

Dumu- Dumu

جبلأي
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منتزرعتزالماالمحبداراضيوكمانتفيهاالأقنانمنالأتاثعددالىمحدد-ضمكل

المجتمع.افرادكل.تجل

افزدشودالتيالمطرجمق،"عخزنهىخاصةمؤسسةللمعيدوكمانت

وحيوانات،يثالمحارإي،الانتاجبوسائل،المحبدارضالمحتي!إلذ-!ترعون

الجر.أ

ذلكانيبدوو.2(اودو،"ْغال5الكبيرالنيرانعنوانالىالألواحوتشير

المواشي.تربيةعنالمسؤولالشضالى!!قير

مقدورناوفي.ملموسصشكلتطورتاقدالطيوروبزبيةالبسئتةاماِ

ايضا.المحبدمزرعةثاخلالحرففيالنطورب!ضنيزان

هواكم6الاصنافمختلفمنحرفتينالى،عرضيةضفة،اثيرولقد

والحدادونفالنجارون.طلوركماه،فيالسابصةالطبقةالواحالىبالنسبة."لاهر

ضضا.عشرينالىاثخاصستةعنمنهاالواحدةلَألفمجموعاتفيظرون

هذ.بأنتبينوهيظلإ)21(-)شبغالأكبر،طلحدادعبارةجدك!لك

عا.نوطنظمةكانتحرفة+ا2

لوحفهناك.كبيرةزيادةالممبدمزرعةاضخاصعددمجموعازدادرلقد

.دومو(-)دوموالابناءمنوتسعيناثنينالىيمئي!رالجراياتقسليم.!جل

شضا.وخمسينوقمحةمائةعنيتحدثمملا!للوح.ورناك

الجراياتآظاالىإلنظرتحديدااكرالفترةهنهالواحغدتولقد

القمحجراياتدفعيسجلالجمكبيرلوحانذكرالمثالصبيلفحلى.لعبنية01

الأضالاتفيتقدعانلاحظكذلك.الاضخاصمنيهيرةمجموعةالى؟الجعة

تظهركما،مرةلاولظهراتصويريةكماِياتهـلففةِلأنذلك.لأالأرجية

-Galلا)02( Ud

)21"Slmug-Gal
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-آ)داذاتهاالمتأخرة"تاجر،عبارةتطابقالتي22"غال،قي-"ضابعبارةا!ت،

.(للحاكم)إوللمعبدالتجاريالوكيلالىتشيروالتي6ظرأ)23(

ملموسةخطوةوهي.بالمحبدالخاصةالمزرعههدآفيأخرىخطوةوهنافي

نظامخسنالىفصيرهيسجلاتف!المحفوظةالألواحاليهاا.؟،رث

المعبد.مزرعةفيآخرتطورألى6شكدون6يعودأمروذلك.والتدويناكتابةا

الكتابةلانكامتطوررمزيبنظامدونتقدكانتالعتيقةtاور"الواحانؤلك

قكاثرأنسبق!د.للاقتصادالمتناميةواتمطلباتسلامضدلمالبدائيةاكصويرية

تزالماالمزرعةوكانت.المعبدمزرعةفيمحاوالطملينالاداريينالأضخاص!دد

الكاهن.لزعاعة:خخع

ناالاكاالالواحفىيظهرلم()24(غالإنسي)الاكْبرالحاكمانومع

نايجبومما.المزرعةادارةفيمهماثررايلعبيكنلماللقبهذا-ظمل

علىوليسالكهانةممثليعلىيطلقكان.،الاكبرالحاكم"اللقبانهو!ذكره

الأدارةموظفيمنعدداخدالكاهنالىفبالأضافة.2(السياصية)ْالسلطةممثلي

الوزير،أمثالمن6المتأخرةالوثلايقمنعرفناهمالذينالآخرينالأقتصادية

n(2،)،مشكيموالمفتش2(()7نمني)و()26"سودو-)سلوخادمة(سوكال)

يختلفالذي)اوثولا(والوكيل،("نوباندا،)ْوالمشرف،)92"سخر"والملا!

)22(Shab-Gal

)23(Dam- Gar

()24Ensi- Gal

سلطةتشكلتأنبعدحتىالممنىبذاتيحتفق،الكبيرالحاكملالقبظل)25(

الحاكم.

)26(Sil- Sudu

(Nimgii(TV
)28(Mashkim

)3!(Sahar

)03(Nu- Banda
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المدينةمبخمععلىوالمثحرف()93"ايكَال-باندانو)القصرعلىالمشرفعن

اشكَولأ-)نهاذااورينةمدعلىالمشرفينواحد6()32(اورو-باندانو)

.()33(اورى

يشغلهوهذا.()34"اوكين-دال)ًا(عبيرالأجتماعمحللجدكذلكْ

.3()ْالاجتماعمكاناي6الرجالمجمع6الدقةرجهقى6يمثلرجلا

ظلتالنبلاءمجتمعفىإلحا!صةالهيئاتانالدائرةهذهصل5وجودويبين

ما.فوعاممتدلبشكلواوالفترة!رزهحتىموجو:ة

نجدمافغالبا.ملحوخلة!سفةاضابحينااحامليناالاضضاصعددزداد11ولقد

مه"وماتايضاتوجدذلكومع.ععروفعرلغرضدونتءباسطصغيرةؤوأئم

المحبد.فىالحاملينالأضخاح!تركيبعنتحديد/1إكثر

فهناك.ذاكابحدقائمةجماءةلفونبراجشينا!لملأمنالأرقاءانا5َ

منرقيقاعشرواثنى(ايرى)الذكورمنرقيقاوعثصرينثلاثةاسماءتضمة،ائمة

.،غم"الأناث

كبيرةلطوائفقائمةعلىالقديمةاورسجلاتتثشملاخرىناحيةومن

خاصوكيلمنهاقائمةكلرأءلىوعلى(شضصاوا:بحينثمانيةالىعشرين!ن)

منعددامنهمواحدلَليرأص!)نوباندا(المشرفينمنوجملةوكَولأ(11

شض.اربعمائةحواليالقائمةلهذهالعامالمجموعيبلغو.الطراتف

علىقائمةفىيدرجونكأنواءالأرقانحعمةمناةالم!مأعلىحكمناماواذا

الذين3للسكانصجلادَْلتبانهافيهايفترضالأخرىالقائمةفانكاحدة

)'\(Nu- Banda Egal

)321Nu- Banda Uro

(UgulaUri (VT

)34(Gal- Ukin

+اك!لا3(زه
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قدوكأنهاعليهايبدوالقائمةهذهان4القو!زرايعز:وهـحا.الأ:؟اءم!انهل!ش

.اسكاناالأولئكات!صةاي2الأراشحعإ!ااضبةبااعدت

تستخدمكانتالتىالطريقةعنشي*اينعردلأونناالأمربشومهها

الزيادةهذهمنالرغموعلى.ذاتيالطريقةتلكصفةلأو،الضهـلمةالقوذهذهبها

نت3التىالأنتاجاعمالقنcالمحبدلمزرعةالتابحينالأداريينأ!،ضخاصعددفى

ااهـلْيسالنطاقطؤىالمحبدلأنذلك6مهمةغيربقيتالمزرعةداخلتما!-!

بهخاصةعاملةقوة-الأقلعلى-يستخدميكنلم6الز:اعةأي6كلاتناج

الأرضعنالأتتحدثْلأالعهدضماملفيفالأأواح.سقيقياالزراعيالمحمل

التياو()36(اورو-كَاْدو)الفلةفيالمئساركينقبلمنألمزراعةخصصتالتى

.()37(كور-كان)جبيةحقولايكاتضصيصاتض!!لعلىء:حهاتم

نليزودهكاهذهالأراكأياؤطعبزراعةيقومونالذينشخاح!9اْاندَاو

الفلاحاوالمزارعالىإلسجلاتقشيرماوغالبا.الجربجواذاتوإبذاربا

في؟سشروباك!وثاقومن"اور"اساحاياتمحتومنيتفحلكن05(اْلكَار)

هذ!وفىالحالةفلكةىْ-يكونوالم(انكَار)الفالأحينانكاالهتاخرعصرها

باعمالااقيامعنمسؤولين3دانوار/انما6باشرةبصفةالأرضيز!ضوز-الحصر

الا.ليسأ!الحص

فىوالأشجارالكرومزراعةان6الصددهذافىاليهالأشارةتجدرومما

قبلمنزراعتهاممارسةالىبالنسبةانفرادعلىتذكركانتماغالبا6أنمصرعذا

البستانيين!نتحدثالوقتذات"فيلَانتلواح1.9وان6الغلة!بامثاهـلَينا

بعضاننفترضبانلنايسمحامروذلك6()38(لَيرى-كَي!س-لوْ)

.مباضرةالمبدقبلمنتزرعنَنتت؟2الت

شمةابيضوتسحمنكاالرعادا؟شرافتحصتترحكلى-الماصيةفطعانو-لت

-Ganuتآص!()6 Ur--------------

(Gan-Kur (TV

)38(Nu- Gis- Kiri
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ضمنالتقدممنشِيئاالحرفبحضحققتكذلكالذبخلأغراضخاصةبصفة

المحبد.مزرعة

احدعنوانعلىعثر؟فقد6الأولىالألواحفىالمدونةالحرفعداوما

.()93(الاماغ-صال)النحاتامثالمنالحاذقينالحرفيين

اعصرافيالحاكممثل-يمتلك،الكاهنوهوللمحبدالاعلىالرئيسوكان

الشخصية6الكاهنقبحةحاملمئلانصادففنحن.الخدممنخاصةهيئة-المتأخر

لهم.خصصتالذينالأشخاصمنغيرهماوآخرين،الكاهنجعةوصانع

-ادن-بار-الخارجةالحقولعنالمسؤولالكاهن"امثالمنمحروفةغيروظائف

.()41(سنفالكماراالمحبدجدمالذممماوالكاهن46(،)ْسنغا

.خلالفىالمعبدمزرعةحققتهارزىانسسِاالمحمالتقدممنالرغمؤعلى

تزالمايمةالقداورسجلاتفان،بحةلراابطبقتهاكماءالوزعلىتمرلتياسنةئةلخمسماا

الزراعة-اي،المزرعةاقتصادضمنالمنتجالعمللأنذ!.ارزروةابلوغعنبميدة

لهذه-الصحيحبالمحنى-الاداريةالمستنداتانبلحبسب3يخريكنلمكاعثلا

بد.تكوينهايكملولمنادرةكانت-الكلمة

الحسابية-النصوصواهميةطبيحةلهاقليلةسجلاتسوىنجدلافنحن

الاراضي.قطعتوزيعتتناولالتىالمشنداتامثالمن6الحقيقية

.موجزةمذكراتسوىكاشيئاالالواحمنالساحقةالأغلبيةتمثلولا

اشارةادنىتو!ولأ،السجلصحةتثبتالتىإلمنفذةالجهةاسمتحمللأفهي

اذاماتحديدالمستحيلمنيجحلالذ!ماالامر6واغراضهاالمذكراتهذهممنى!اا

الدفعضاياتتناولالتىوالمداتالموادمختلفقوائمقمثلالمذكراتهذهكانت

لأ.اموالقبض

)3!(Sal- Alama9

-Edenلأ104 Bar Sanga

)411Lagar Sanga
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فيهاذونولم6كمانتطريقةبايةمؤرخةالألواحهذهتكنلمكذلك

.اكأخرةالحصورفى!!مألوفاكانامروذلكالمحبداملاك.-موجودات

.الحساباتنظامعننت!ثاننستطعلاالأحوالهذ.مثلفى

قدمورغم6ال!صرهؤافىحتىإنههونتذكرهانينبنيالذيوالامر

نتشارهاوا6ما!الىالمستنداتوحتى6المكتوبةالمذكراتاستحمالوسعة6سالكتابة

كلمةوانكاالكتابمنخاصةجماعةهناكتكنفلمذلكمع،واسعفطاقعلى

الواحفيتمامامفقودةكانت6يدالتصوجهعلى،)42(صار-دوب=كاتب،

.الفترةهذهخلال"اورءه

قليلامتأخرةكانت(شروياك)مدينةسجلاتمنالمأخوذةالو،ئقانومع

كانوان،المحبدمزرعةلقآخرتقدماتؤكدانهاالا6الحتيقة،ور51وثائقعن

ضروياكسجلاتففي.كبيرةتنييراتعليهتطرألمالأخيرةلهذهالتنظيم!الهيكل

ووضوحبدقةالاساسيةمظاهرهفيالاولىالممرةالمحبدمزرعةتنظيميبرزووثائقها

لهاوليس،مؤرخةغيرتزالماكانتوإنالسجلاتهذهلانذلك..كافيين

علىتسيطرتزالماالمعبدمزرعةلأناصالةاكئروثائققؤلفانهاالا،ثابتشكل

فيمرأتعدةذكرهوردقدالحاكمانومع.ثروياكفىالإقتصاد?Wlالقطاعا

المضصبالضلعلاقةصاحببلللمزرعةرثيسصفةفييظهرلافانهالو،ءلق

علىيسيطرالكاثنواستمر.اليهالاطحمةانواعمختلفبتسليمأو6لطجاته

الحاكميساهمولم..عاليةرسميةادارةالممبدادارةفيبكفاءتهالاقتصاديةالشزون

.المنتوجمنحصةيتسلمكمانوانالمعبدمزرعةفحالياتفي

الدنياولفللطبقات6الزعنبمرورلدحمبدالادإريةالهيأةتوسعتولقد

الاداريينالموظفينمنمحينةلجماعاتكانوانما،حسبوكلاءالموظفينمن

فيالاولىلبمرة(سارثوب)الخاصةالكاتبوظيفةوظهر.أيفاوكلاؤهم

خدلأنناالبدايةمنذالددوافرةكانتالكتابهيئةإنويبدو6انفترةهذه

.،431"ماخ-صار-دوب،الكبيرالكاتبوالى6الكتبةوكلاءالىاضارات

-42Dub(لآ Sar

(Dub-Sar- Mah (IT
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فقبل.تنوعااكثرفغدتالمحبدمزرعةفيالدنياالطبقةأفرادعددوازداد

ولما)غوروش!،)44(اليافحينالعاملينمنكبير!عددابينهمنلاحظشيءكل

المجتمعأعضاهالىلتئميرأيضاشروياكفياستعملتفال!لممةهذه!انت

المسكريةالكتائبيؤلفونالذينوكذلك،المدينةنممامنهممكثواادينااولئك)

مزرعةفي(غوروش)الطملينهؤلأءنعتبرلانحقعلىفاننا(مكانكلفي

المحبدمزرعةءنمامانوعااندمجواوالذينالمحليالمجتمعفياعضاهبمثابةالممبد

هنادُ.محينةجراياتيتسلمونوأصبحوا

كانالذين4"°()س-لواالحمالينقبلمنتألفتأخرىطبقةوتو!

الأخرىهيالطبقةفهذه.أثمىءابحضغامضينالمزرعةفيوإهميتهدورهم

يمكنكما6العلياالطقةالىمنهمقسمدتميمحبيينسكانمنايضاتتألفكانت

بينهم،فيماالاداريينالموظفينمنصر-خعددوجودمنذلكنستخلصان

.(غوروش!ن)اليافال!ملينبينفيماوكذلك

الابناءهمالمحبدعزرعةفيالحاملين.الأشخاصطبقةإفرادواحط

اوطأمن،نهممنهمقسمالىاضيروقدءقبلاعرفناهمأدينا(دومو-دومو)

.(آد-لواالخدم

الكلمةانولو،الارقاءمناكانوا"دومو-دومو!الأبناءانالمرجحومن

بدلااخينالباغيرمنالمساعدينالحمالالىلتئسيرالمتأخرةالحصورأفياستحملتقد

.الأرقا+من

أما.حدةعلىجماعةيؤلفون،اورلافيالسالفةالفترةفيالأرقاءوكان

ينذرونكانواالذينالأشخاصلأنذوك.مختلفاالأمرفكان"شروياك"في

دون6وحدهمهمكانوا<''t(رو-أ-عبيد)كلمةعليهموتنطبق6للممبد

فيهالقديمةبالطبقةبدأتالتيالسابقةالحهودفيحدثوكما.الأرقاءمن6شك

)44(/Gurush

3-ناطأ)45(

)46(Ru!-
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-خطىقالذينالوحيدينالأشخاصيؤلفنالارقاءمنناث)إكان،اوروك،

.انفرادعلىالصفةبئهضنيفهنويتم،الرقحالةعليهم

المحلية،المجتمحاتنسا+الىَبحقيقةالحالةهذهتفسرانالمرجحومن

المحبد.إقتصادضناشمولأتيكنلم،الرجالخلافوعلى

وظائفعنمباشرةمحلومات،ضروياك5سجلاتوثائقلناتوفرولأ

على6خاصةبصفةكانحثرلأفنحنولذلك.المحبدمزرعةفيالهاملينالأشخاص

نظامانغير.عملياالمحبدارضبهاقزرعكانتالتيالكيفيةقوضحمحلومات

وضوحاأكثركمان6زراعتهابقصدالمجتمعلأعضاءالأراة!منقطعتضصيعى

الحتيقة.،اور"سجلاتفيمنهاسْروياكسجلاتفي

أخيوا6المرويةالمحبداراضيعلىكيسالمحبدمزرعةادارةكانتولما

التيالاخرىالاراضىعلىوكذلك،للاتاجألاساسيةالوسائلتؤلفكانت

المباشرونالمنتجونكانضد،(الحمي)الجرحيوإباتمنعددعلىقشتملكانت

وجهوعلىايفاالمبدمنيتلقون6لزراعتهاالمحبدصي2اراامماعطيتالذين

المحبدالىيقدمواانعديهموكان.القمحوبذوراللازمةالجرحيواناتادقةا

كبيرايكنلم-يبدوكما-الجزءهذالكن6المحصودةالنلةمنمحيناجزءا

انهمعليهميبدوالزراعةعلىمشرفينبمدفيمااصبحواالذثنالفلاحين1لانذلك

نانستطيعف!صا6الجرحيواناتاما.جباةسوىيكونوالمالفترةهذهفي

،والحيهواناتإلارإضيقطعتوزيعتتناولالتىالوثائقالىاستادابنص؟م

بهمخاصةاراضييمل!ونكانواالذينالمخمعاعضاءالىايضاتجهزكانتفانها

.ثيراناوحميرلديملش!ممن

بارضتربطهملأالذينالمجتمعأدإفرايصبحانعلىالوضعهذاصاعدوقد

01بحدرفيماب!م!تقلينص6بطةراالمح!بد

كىص،ء-رممرً!قي1ا!

الدددازدادحيث6التطورفيالمحبدمزرعةدَاخلالحرفاستمرت

التيلالجديدةالحرفمنعدداالوثائقوتذكر.المبدلصناعالأجمالي
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الحرفمختلفمنالحرف!نيِرِأسوكان.السابقةالسجلاتألواحافيتذكر

)غال(+"رئ!سالحرف!انواعلبعضكانذلكعنوضلا.خاصونوكلاء

رئيسامثالمنالحرفهذهيترأسكمانبانهويبدو،كيلكللجانبالى

()94(سيمغ-غال)الحدادينورئيس("48"ناظر-غال)النجارين

(.زإديم()9ْ-ظل)الحكاكينورئيس(()َاشغابغال!الاس!،فيينورئيس

الصناعهؤلاءاليهاتفمتكنلمالمعبدمزرعةبانمنهنستنتجالامروهذا

فيالحرفانبلحمسبفيهاالعاملينالاشخاصمنجز؟يؤلفونكانواالذين

ايضا.حسناتظيمامنظمةكمانتالمحبد

تمثل،الوقتذلكفيشروياكسجلاتصورتهاكماالمحبدمزرعةوكانت

المحبدمزرعةشكلفيوالمتمثلللمجتمعا!اماالأقتصادتطور،فيمرحلةآخر

الكاملة.

اساسالىبدالمطمزارعبهاخولتالتيالحمديةتبدأالمرحلةهذهفبد

بعدتأخذلمالحكامإحدلمزرعةمصداشكلانجدالبدءففي.الحكاملمزارع

اما.الاولىالسلالةعيدق،اور8فيوذلكالنهائيشكلفا-حالةايةعلى-

ءحالأاكثرالحاكممزرعةكانتفقد،ل!ش!في،نانئسياور"سلالةعهدفي

اربحةأوثلاثةحوا!مابعدجاءتاخيا"لكَش"وثائقلانذلك.التطورفي

أوجفيالحاكمتصوهـمزرعة،شروباك"سجلاتوثائقعلىمضتقرون

المحليالحاكمسلطةتنامت،لكئس"فينانمثي-اورسلالةعهدففي.تطورها

المعبد.ملكيةحسابعلىالحاكممزرعةتقدتحينفي،.ضزؤت

الكبرى-المزارعتدلمنانشى-اورسلالةمسثبيآخرحكموتحت

حسب6استهولافرادللحاممتامامل!،المعبدالىقبلاتعودكمانتالتىالمركزة.

Gal
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منتدإركانت(اسميا)/"اوهـباالاَلهةمزرعةوه!)شا!-شاثًالملكة

الىملكاكانتحينيديرهاكانالذى(8ْ،ةانيغاللاالمدعوالمشرفذاتقبل

.،لملأندالوشكا"زوجةد(!)6بارنامترا"

بصفةالمميزالشىءوكان.تحيريرمادونواجراءانهالأدارةنظاموظل

كانواالحرفمنكبيراعددايحترفونكانواالذينالأيفخاصانهوخاصة

لَلكانهذامنلَثروأ.الحالَماسرةأعححماءبخدهةاففرادعلىيهتمون

الملك(أو)الحاكمحولبالتتابعالملتفينالمزارعفيوالحاملينالأداريينالاشخاص

الذينالخدع!وطبقة،الموظفينطبقة:هماطبقتينالىانقسمواقد6وحاشيته

سوىشيءلامقابلومتطلباقهاالحاكمحا!ثةبحاجاتمبالثرةيحنونكانوا

اجيةالاتالأعمالثنياهوظةينجمهوركانههحينفي62لهمتحطىعينيةجرايات

قطععلىحصولهمفىورابلوذا!كالم!يةااحاثصيةباارتباطااؤلم!كاْلتالتيالهامة

وأ6عليهايصلولىْكمانواالتيالحينيةالجراياتالىبالأضافةالاراضيمن

عنها.بدلا

المسيطردورهافقدتلكنهاكاكليةالخاصةالمعابدمزارعتختلفولم

محابدالىالأةصافةباذاكا،لكَش"ففي.الأليسخلفيةالىوتحولت6السابق

الاولىءالدرجةقالغذائيةبالموادالحاكمبيتتزودكانتالتيالرئيسإنالآلهة

والأفرادالأرضتملككانتالتيالثافويينالآلهةمعابدمزارعمنعدديوجدكان

يةالأقتصا*ال!ةنيالر"حمسالمركزعلىمسيطرةتحدلملكنها6أيضابهاكنْالخاص

ل!ثلى.لمجتمع

عمليةتطبقانومع.للاقتصادالرئيسالفرعتمثلالزراعةبقيتولقد

6الحكاممزارعفيقائمايزالماالغلةفيالمشاركينعلىألاراضيمنقطعتوزيع

قبلا.المعابدمزارعفيممروفةتكنلماخرىبممليةتأثرتقدالمزارعهذهفان

)58(Eniggal

)5!(Barnamattra
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موظفونيرأسهمالحمالمنزمرةقبلمنتزرعالآناصبحتالأرضانذلك

الزراعةكانتولما.(انغار-ساغ)الفلاحينرؤساءاسمعليهميطلقخاصون

الحمالمركزفانتقبلاذكرناأنسبقكما-الرئسالاقتصادممماالنشا!تمنل

دقيقاكمان6(،)ْلوغال-شوب"باسمالوثائقفياليهمأشيرالذينالزراعيين

احوالدكأاسةوتبين.ةدوالمطالحكاممزارعفيا)حاءلمةاقوةااستة-لالحفةلتصز

حتىللحاكمملكيهةالىالمحبدمزرعةتحولتانمااْلهالزراعيينالعمالهوْلأء

بالتدريجتابماواصبحالمزارحفيفاكرأكثرالماملالشمباكانههادازإ

تماما.

ق!ا.بااخيْناولالد.إ-االمتوفرةالوثائقلَلمنالمستخلصةوالحقيقة

بينمنبرزواقدالزراعيينالممالهؤلاءانهي"غالضوب"ا)هـ01!!نإح!الا

وقتتجندكانتالتيالقواتمجموعيتاْلفمنههمكاناذالمحليينالسكان

منقطحايمنحونالحمالهؤلاءكانالمينيةالجراياتالىوبالاضافة.با-ا

نجدلألاننا6احتمالرَساءلىجماعس؟يمل،يز!عونهاكمانواانهمش6صي2ا،كأا1

ارضقطحةتسلمقد(لوغالشوب!الزراعيينالممالهؤلأءمنوأحداالوثائقفي

الممالاولئكفرقرؤعاءهمأنحيالأراتلكيتسلمونكانواالذينانبلكابنفسه

الزراعين.

شصوب)الزراعيالحامل:صهو.إرتمْالشهيرة"اوروكابرا!مدونةففي

هذاعملفانذلكومع.بنفسهيرو.لهاكانالتيللارضمالكبصفة(لوغال

مختلفوفيالزراعةفيمستغلينجميعهمكانوابلحرايكنلمالمزارعنمماالحامل

هذامثلفيوحتىذلكومع.والمعابدالحكاممزارعفيالأخرىالأعمالانواع

عنشيئانقولولاالأرضزراعةتؤلفهالذيالأقتصادفروعمنالرئ!ىالفرع

وان6اطحد!نالسكانقبلمنتزودالحامدةالقوىكانت-الأخرىالحملانواع

مستخدما.يكنلم؟الصحيحبمضاهالرقيقالمامل

المستخلصةالأداريةالوثائقشواهدالىاستنادا6خكماننامقدورفيوليس

)06(Shub Lugal
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يذكرالالهاصميعدولم.الحاكمثروإتمنايضارسميةبصفةشتبركانتبل

يحرفونأصرتهوأفرإدوزوجتهالحاكمأصبححينفيالاداريةالسجلاتفي

وطبقا.المزرعةقالماملينللاشخاص،للارضالمباشرينالمالكينباسمالآن

الكاهنوظاءلفمنالمحبدفيالأقتصاديةالفحالياتعلىالأشرافمهمةتعدلملذلك

المشرفمسؤوليةمناصبحتوانما6المحبدلمزرعةالأدارىالرئيسكانالذي

خاصة.بصفةالحاكميحينهمالذينالموظفينأو6(نوباندا)

الذى6ْ"2)ءاوروكماجينا"المغتصبقبلمنالسلطةاغتصابوارتبط

منبشيءءنانشي-اور"سلالةمنحاكمآخر.(،)3ْلأندالوغا"خلف

فيالمجت!معمنواسعةوجماهيرالدينرجال6ماحدالى،ابداهاالتي0المقاومة

ومهما..الفادحةالضرائبومنالحاكمموظفياضطهادمنعانتالتي6لكئس

الادارةحقلفي6(اوروكاجينا)اجراهاالت!الأصلاحاتفانالأمريكن

ىأءخالصةاسميةبوسيلةالكهنةحقوقاعادةمنأكثرتتجاوزلمالأقتصادية

يدملمذلكلكنالأداريةالوثائقفيأخرىمرةيظهرأخذالآلهاسمان

يلا.طه

الملك()اوالجايهمايديفيبقيبرمتادولةاامتصادالراو!الط

المزارحهذهكانتوان6وإطفاله(،)4ْشاصفى-شاكثوزوجت6ا.روكاجينا

الآلهاملاكعن-الأسميةالناحيةعن-بالتتابعبقيتقد

.(7ْ،ةاين!ايم"والآله6زوجته()6ْ،او-با"والآلهة(،"َننغرسو"

فىالمزارعهذهكلدارة11كانتتماما(لوغالافااعهدفيحدثوكما

مزرعةانبل.،نوباندا"المئسرفينأيالحاكميمينهمالذينالاثمخاصايدى

)52(aniG-akurU
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.اسرىفيهيستغلكانالذيالمملمدىعلى6،او-با"محبدسجلاتمن

نأمستطاعناوفي.الأقتصادمنأخرىمجالأتفيالمشترىْوالرقيقالحرب

اللواتي.الأرقاءمنالأناثلحم!الواسعالأستخدامعنالتأكيدمنبشيءنتحدث

يطلبكاناذ6الأبويةالطريفةمنبنوع6الوقتذلكفي،استغلالهنيجرىكان

الداجنة.الحيواناتورعاية6الصوفوغزل6القمحطحنبأعمالالقيامالنساءالى

سوى6اطلاظالوثائقمنعنهمشيءأىنعلمفلاالارقاءمنالذكورالىبالنسبةاما

أحدمساعدةالىالقضايااحدىوتثمير.البسنانينثراءفيهاتمقليلةضعايا

الزراعة.فيالعاملينبينعددااكرالأرقاهمنالذكوروكانْ.المباعينالرعاة

وان.6والحمالينالحاذقينيخرالعمالبينايضاالمحتملومن()*(دونو-ايكي)

الشواهدنقصالىبالنظرافتراضياامرايحتبرالآخرينبينالأرقاءوجودكان

ضئيلاالحرففىالارقاءاستخدامكانكذلك.لديناالمتوفرةالوثائقفيالمبا!ثرة

الآخر.هو

،آالحكامزارعفيالأرظءوجودعنجميداعطاءالمستحيلمنانوالحقيقة

إلمبتاعين.والارقاءالحرباسرىأنيعنيهذالانذلك6ذاتهبحدمهمامروهذا

قدكانواوانما6مميزةطائفةأوطبقةيؤلفونيكونوالمالمزارعفيالمستخدمين

آ-الحكامزارعتكنولم.العاملينالاضخاصمنالمؤلفالحامالجمهورفيذابوا

وربما)ضفمناكثرلانذلك.الحهودمنأيفيالسكانكلختضنوالمحابد

ظلوا6ْ،لكش"فيجسمانياالعملعلىالقادرينالسكانمجموعمن(الثلثين

عمل.لاداءالأتجندلمالتيالريفيةالمجتمحاتفياندمجواوقد،المزارعهذهخارج

بانالقائلةالحقيقةمنعيهالتدلليمكنوهذا.البناءاعمالوفيالريفيمؤقت

والبساتين(الخاصةالضولفيالموقتةالريفحالياتيحوقالذي)الحملهذامثل

مزرعةفيالأعتياديونالاضخاصيؤديهاالتيالمهامبينمسجلايكنلم

الحاكم.

المحلناالحكاممزارعاندماجهيالدولةاقتصادتطورفيالتاليةالمرحلةكانت

).(Igi- nu- duبصرهيرفعلاالذ!)تمنيالعبارةلهذهالحرفيةوالترجمة

.(سيدهوجهالى
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السلالةآحكاعليهايسيطركانالتيالملكيهالمزارعمنمركزاقتصادمممانظام.في

،سرجون"عهدفيحدثالذممماالحراقتو-دانذلك.،في"اووالثالثة

شأنهذلككانكما-محددايكنلم6الثالثةاورسلالةعهدفيوكمل6وورثته

حينفي،السائدالمجتمعبسيادةالئمكليالأعترافبمحض-السالفةالحصورفي

ناذلك.مابئسيءتمساندونمنالمستقلةالحكامملكياتومحظمالارثبقي

وليسواخيرا6فيمافيحادائمةعلاقاتمنظهورعنهنجماومءالحكاممزارعتطور

القطريشملريظامفيالمياهوخزاناتالقنواتلنوحيدالضرورةفان6آخرا

صدتوقد6العراقفيالأقتصادمممالأزمةطلتكاملكانتكلهاالاحوالهذهان6كله

الآنتستندالوحدةهذهفأصبحت6المنطقةفيوفعاليةاستقراراأكثرلوحدةالسيل

ثباتا.اكنراقتصادممماأصاس-ضاى

المراكزاستقلالضياح6الحراقارضلتوحيدالمباشرةالنتيجةكانت

مزرعةفيالمندمجةالفروعيشبهماالىتحولتوالتي6المحليينللحكامالأقتصادية

ناالاللحكامخاضعةكمافتالفروعانومع.برمتهاالمنطقةتشملموحدةمل!ة

حكاممحضغدوابل6الارثحقبمقتضىس!تغلينحكامايصبحوالم.هؤلأء

آخر.الىاقتصادمممامركزمنينتقلونوكانوا،الملكقبلمنيعزلونويعينون

الحاكمحاجياتتلبيةهوالأولهدفهاكمانالتيالمستقلةالحاكممزرعةأما

-،كاجينااورو"و،لوغالندا!عهدىفيشائطالأمركانكما-وحاضيتهْنفسه

الآنتفوقتقدالملكيةالمزرعةمصالحلانذلك6تمامااختفتقدالمزرعةهذهان

4الاخرىالمصالحكلعلى

بمجموعه.الاقتصاد!ماالتنطيمفيملموسةقغييراتحدئتفقدلذلكونتيجة

نظاماصبححيث6الجاريالحكمبسنيارختقدالفترةلتلكالادارية.فالوثائق

ا!صمتحملآباختاالوثائقعززتولقد.القطرانحاءجميعفيموحداالتأريخ

حسبرقيقا!للملكخادماباعتبارهالثانيةالمرتبةالحاكماسبماحتلحينفي6الملك

.(الاصلإةاللفظة

كانالذينالرصلطريقعنالاقتصاديةالشؤونفييتدخلالملككمانولقد

الحقولبحضعلىايد!هميضحونالملوكوكان.المحليةالمراكزالىطملبدت
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فيالواسحةالبناءأعمالكانتكذلك.الخاصةلاغراضهمالأقاليمفيوالمراعي

اراضيتمثملالتيالواسحةالركلماأعمالكانتكما6الملكباسمتجرممماالاقاليم

الملكية.السلطاتقبلمنتنفيذهايتم6شاسحة

واحدمركزمنتدارومركزةموحذةاقتصاديةوحدةتشكيلادىوقد

تطورالىادىكما6مطلقةبصف!ةضرورياكمانومراقبةمحاسبةآنظاايجادالى

المراكزسجلاتولاسيما،اور"سجلاتكانتماوكئيرا.ايضاالوحدةهذهمئل

للحقولهمفصلةخرائطيةكشوفاتعلىتحتوى6الفترةهذهفيالمحليةالأقتصادية

كمانتوكذلك.تتطلبهاالتيالبذوركمياتوالىcوصفاكا،مساحاتهاالىتشير

مخازنفيتحفظ(الجاهزةوالموادالخامالموادمن)الدولةاملاكموجو!اتقوائم

الشلألعة.الامورمنوكان.الوفيرةالأشخاصوسإتالماشيةقوائمالىبالأضافة

الذينالماملينالرجالمنالمتوفرالددتسجلالتيالمراقبةوثائقوجودايضا

الدولة.مشاغلفيالحاملينالاضخاصوكذلك،الأعمالمختلفيمارسون

1(عا!ةيسنويه"ئقاريروهي)لا!والتقارلرامحروغيرنمطاونجد

مافيهايسجلونوالتيالمخازشبادارةاليهميحهدالذينالموظفونينظمهاالتي

علىالمشرفونسيماولأ6الحملفرق6!ومراقبووالرعاة6يونالتبأريتسلاما--6لوكلاء

ودوات.موادمنالمخازنهذهالىيسلمونهوماكاغوإ()61(-باند-)نوالثيران

لهالمقدرةالفترةخلالالمنجزالحملمقداريسجلونالموظفونهؤلاءكانكذلك

العمل.ايامنفقاتو

تحييراتبرمتهقتصاديVIالتنظيمعلىطرأتالجديدةالظروفظلوفي

لدىالمستخدمينالاشخاصقبلمنمباشرةالأرضزراعةانذلك.جسيمة

أما.المملوكةالأراضيلأستونلالمطبقةالطريقةهيأصبحت6المحبدأوالملك

نظامانويبدو.وثاذةنادرةف!،نتبالأجارةالأراضيمنقطعمنححالأت

استعمالهاسيءقلىالمزارعقالعامليننلاَشسخاصالأرأضييمنتخصمعرهـقطع

بتضيمىالقاضي1)نظام6واسعنطاقغنى6طبقذلكَمنفبدلأ.الفترةهذهفي

)61(Nu- Banda- Gud

-012-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


زرعايتموالحمالداريينDاضخاصVاءنمتباينةجماعاتاضرافتحتحفول

ومزارعالملكيةالمزارعوفي.الأخرىالمزارعبقيةجماتزرعالتيالطريقةفيات

معمساعديهمالفلاحونهؤَلأءوكانالفلاحينمنقبلتزرعألأرضنت5مهاالمحابد

اشرا!تحتفرقفيينظمونوأبنائرهم62((ةغود-ضا)الئيرانرعاةمن

أيا!طيلةجراياتهمعلىيحصلونوكمانواكا(غودنوباندا!الثيرانعلىْاكصفإن

وقد6أخرىأعمالوقيبلحسبوحدهاالزراعةفييستضررمونولأ6ا!ةة

آخرين.مراقبييناشرافتحتمؤقتةبصفةمتساويةعملفرقالىلقسمون

،الأخرىالعملفرقفيزهلائهمبقيةثل،الزراعيالحملفرقءراقبوويلزم

علىذلكويحتسب)لديهتمالدائميينالممالتثسغيلعنسنويةتقاريريتقديم

يتسل!ضالذينالأشخاصوكذلك،!العملفيالرجليمضيهاالتيالأيامأساس

/!!ر!.الثيران0علىالمشرفينومنالمراقبينمنمؤقتةبصفة

حيواناتاحوالعنمحلوماتققديماخرىناحيةمنالفلاحينالىويطلب

الحمل.لأنجازبعرفهمتحتالموضوعةالجر1

العائدةالقطحانلأنذلك.اققاغاأكثرالحيواناتتربيةحرفةأصبحتوقد

ولاسيما)للغنلالمنتيجةوفركاازدادتوقد.ووفيرةثابتةغدتوالمحبدالملكألى

الحكاميسلسهولما(الحاكمةللسلالةالثانيالممثلShulgiثولكَيعهدفي

.الأفرادمنالطوعيةالنذوربسببوكذلكاعتياديبشكلمنها

صيانتهانظامفيتغييراتالماشيةقطحانفيالسريعالنموهذاواحدث

وكيئةالمواشيتسمينعمليةأصبحتالرعيعمليةالىفبالأش!افة.عليها.والحفاظ

المراكزوفي6نفسهاالثةالثاأورسلالةعهدفياجداواسعنطاقعلىتطبقلهاالعلف

بحملياتالتسمينللقيا!تستخدمنتكاونذاكآزتبرلتيا-سأتالمؤفيلأصيماوالأؤفىصية

(Sha- Gud ( 6 T
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وتعرفسواءحدعلىالسمينةوبالمواشيبالثيرانتعنىكانتحيث،الواسعة

.-اودو-أى"الماشيةوبيت()63"!ثى-غودأي)،الثيرانبيت"باسم

)64(
سى،

التيآوالاغناالماشيةعددازدياد،لكش"سجلاتوثائقمنجملةوتبين

من.مقربةعلى6(،)ْدريهم"ففي.البيوتأوالمؤسساتهذهفيتحفظكانت

كا.)66(.-
3المنذورةالماشيةمنكبيرةقطعانخاصةضفةفيهاتجمعلت،فمر"

لتوزيحها.استعدالاتسمينهاويجري

ؤقد.تنظيمااحسنالآنالملكيالأقتصادفيالحرفانتاجاصبحوكذلك

الصناعوكان.والمعابدالملوكمزارعفيالحرفمنمختلفةانواعازدهرت

الأمرهوكما-عملهموكان.المصنوعةالسلعويسلمونالخامالمواديتسلمون

يتمعندمافمثلا.دقيقتينومراقبةلمحاسبةيخضع-الأنتاجمناخرىفروعفي

المستهلكالصوفكميةباحتسابالمختصالموظفيقوملاالنسيجموجوداتجرد

عننتجولقد.!ئ!ضكلانفقهاالتيالايامعددواحتساببلحسبالحملفي

حيث.الحرفمشاغلوفي6الأنتاجفيجديداسلوبظهوروتوسحهاالحرفنمو

المثساغلتلكفيسويةيحملون6أأحياالحثمراتيبلغ6الرجالمنعدداخذ

-،،)67(ئاأ"فيالسفنبناءومشغل،الخوصمشغل،المثالصبيلعلى

.")68(سغدان"و،لكش"فيوالمطاحن

هناككانتحيثكبيراتطورا،اور"فيللحرفالجديدالمشنلتطورولقد

وحدتفيموحدةوهيخاصةشاغلفيتطبيقهايجريأصاسيةحرفثماف!

الملاحظين.اوالوكلاءروساهاحداضرافتحتواحدةانتاجية

E-ممس-ءَسص)63( Gud She

)64(-E Udu- She

)65(Drehem

)66(Nippur

)67(Umma

)68(Sagdan
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كماصارمينواشرافلرقابةخفعالم!ثطغلهذهفيالانتاجاعمالوكانت

.الاخرىالأنتاجفروعفيالأمرهو

وفي6شهركلتدقيقهيتمالمثماغلهذهفيالحاملينالأضخاصعددوكان

الخاصةالتقاريرتقدآكمانتكما.الواحدالشهرفيمراتعدةالاحيان3!ض

المصنوعة.الموادوكمية،المستعملةالموادصرفعن

يقوأالذيالدورأصبح6الخارجيةوالارتباطاتالعلاقاتاتساعالىونظرا

وثائقعلىالمدنمختلفصجلاتتحتوياذ6أهميةأكثرالتجاريونالوكلاهبه

لهم،المخصصةالموادمنبالموجودقوائموتتضمن6التجارهؤلأءنشاطاتتتناول

اعمالهم.عن،وحسابات

فيتبدلأتالراقفىالأقتصاديةالفحالياتلكلالتركيزهذااحدثوقد

الحفاظتمالتيالأبويةالرواب!مظاهرآخرانذلك.الحملاستغلالاشكال

كانفقد.لهااثرأىتتركاندوناختفتقدالعصرفيالحكاممزارعفيعليها

ومن6وحشيةبطريقةيستفلالمركزةالملكيةالمزرعةفيالطملينالاشخاصعمل

السكانمنكانواسواء6المزرعةفيالعمالاحوالوكانت.رادعادنىدون

جميعكمانفقد.الحقيقيالرقبمظاهرْتتسم6الحربأسرىمنأمالمحليين

النظربغض-يوزعونالمعابدمزارع(وفيالملكيةالمزارعفيالعاملينالرجال

لأدا+ويجندون6المراقبونأوالوكلاءيرأسهافرقفي-وحرفهممهارتهمعن

.الأعمالأضق

الىواحدعملمنيتنقلوناخذواحتىفرقفيالعمالتقسمانوما

لمانهمبلءآضرالىواحدمرافيومن6ثانالىموضعْعملومن6آخر

بالحملمنهم!ينوكانوا.الاقتصادمراكزمنواحدمركزافييمكثونيكونوا

.الوفاةأوالمرضحالتيفيالأالراحةطحميذوقونولأ6كلهاالسنةايامطيلة

وجمعوالحطب6القصبوقطعال!ادفيالاعتياديةاعمالهمجانبوالى
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إ.فااأهـحيه)تاظم؟ظرااخرىأعمالاحشصيفت6الرىوأعمال6والبستنةالقصب

يغها،وتفرالسفنتحميلأمثالمنالأخرىالكدحأعمالخاصةوبصفة6النهرى

.الماهفيالموستةالسننوجر

افي،.التحاسةفيالرجاللأحوالشابهةالرقيقمنالأناثأحوالوكمانت

نابلحسبالحياكةوأعمالكاالحبوبطحنأعماليمارسنالأنيعدنافلم

يجريوكان.تالمل!المزارعفيالحاملينالذكورعددعنيقللمعددهن

وتحميلهاالسفن-فريغأعمالذلكفيبماالاعمالمنعديدةأنواعفياستغلالهن

لَانواالمراهة-ونوحتى.الشاقةالثقيلةالأعمالمنلَاْدتانهـارغموجرها

.النهريالنقلأعمالافيأيضايستخدمون

فبَثحلَالىمرتفعءمدلا،ستحلالضدةعننجمولقد

المزارعفييمملونكانواالذين1والأطفالالنساءبينالوفياتمناعتيادي

ا،حتبا1انانجارالىيدالثصدالأحت-طهادوطأةوادت.الملكية

اكدتهالذىالأحتجاجمننوعاالهربوكان.المستغلينمنقسمقبلمن

واسع.نطاقعلىانتشرقدانهبجلاءيبدووالذيالوئائق

الاشهخاصتصضيففيالصراحةعنقكونماأبمدلديناالمتوفرةوالمصادر

بينالسكانالشبةالىبالنظروذلك6المعابدمزارعوفيالملكيةالمزارعفىالعاملين

الوحيدالواة-حوالدليل.المبيحينوالأرقاء6الحربواسرىكاالأصليينالمحليين

."اور!فيالحاملينالأيضخاصسخصنسبيا

السلالةءمدفيسيماولأالخارجفيقوتهزيادةالىالقطرتوحيدأدىوقد

الحرباسرىمنبطوؤانالظافرةالحسكريةالحملاتسلسلةجاءتحيثالأولى

الأءئخاص!بين.محجموعالمسترقينالاسرىهؤلأءمنالمئويةالنسبةرفعاتياالأمر

الدولة.يعمشارفيالحاملين

اللواتياخساءامنالاسرىالىتشيروثائق،اور!و،اتا"سجلاتوتضم

العهسرفيالأمركان3ماو.والمرافقالخالمصعضخلفبينتوزيمهنيجر!كان

ء!ثيفوق،اور"فيالثالثةالسلالةعهدفيالرقيقمنالأناثعددلَانالسابقة

:11،-
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الفترةهذهفيالارقا+منالأناثعددوأصبح.ارقاءبشكلالمصنفينالذكور

بلحممبالملكيةالمزارع،فيلايستخدمنكنمنهنمئاتانذلك6جداكبيرا

أيضا.ا.لدالمهعزارعمختلفوفي

مدينةمنتنبعالارقاءمنالذكورعنوالوحيدةالمحددةالمحلوماتوكانت

تعرفمتميزةجماعةالأناثمعيؤلفونوكانوا6أكرعددهمكانحيث،اور"

وكان")96"ني-أي-AJI-غم"والأناثالذكورمنالأرقاءمجموعةباسم

.خاصنوعمنلوثائقوفقاجراياتهميتلقونوالمعابدمزارعفييحملونهؤلاء

بامم!رفمتميزةجماعةالىالقصرسجلاتتشيرالأخرينالاشخاصوعن

.7،")إراد-نابم"الخدم

جرتحيث،اورفي"استقرواإلذكورالاسرىمنكثيرينالىْوالواضح

-بتلعهمانفاما6الماصمةأيالأولالملَانالىالحرببأسرىيؤتىبانالحادة

المرا؟-شأما.ابدالمهمزارععلىجزئيةبصفةيوزعواانأو6يةالمل!/المزارع

السجلاتتحتفظحيث6الأسيراتعلىت!سلكانتمافغالباالأخرىالأقتصادية

.الأسيراتاولئكاستلامكيفيةعنبوثائقالمحلية

الرجاله"نإلاسرىعنالمحلومات؟انتالعصورسالففيالحالةهيوكما

خلا5،لكَئس!سجلاتلانذلك.وضوحاأقلالأخرىالاقتصاديةالمراكزفي

السجلاتوثائقفيلجدولاْ.الفلاحينشراءتسجلقيلةوثائقسوىتحويلأ

اقتصادفيالهاملينالأشخاصبينواحدقنوجودعنمباشردليلأىالاقليمية

هذهافيتردلم،أراد-ايرى!،عبد6رقيق"عبارةوان6والمعابدالدولة

ق!.الالواح

كاشهوان)الارقاءمنالذكورعنالسجلاتفيالمطبقالسكوتوهذا

نايبدوو.الحرضيةالامورمنليس(وفيرةالرقيقمنالأناثعنالمحلومات

)001Gim- Arad- -e Ne

)07(Nam- Arad
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المولودينالاولأدخاصةوبصفة،الأرظءمنالذبهورانهولذلكالمقبولالتفممير

كليةذابواقدهؤلاءكل،الأرقاهمنالاأثوكذلك،سمالممثطركينأوعنهم

ظروفكاتظروفهملأنوالدينيةالملكيةالمزارعفيالماهرينغيرالعمالبين

.آتااضثرقاق

الوضوح6منوبشيء،"اور"نيالثالثةللسلالةيةالادارالوثائقوضور

افمالاالملكيةعالمزارفييحملونيكونوالموانالذينالمحل!فىالسكانأحوال

.والبناءالرىأعمالفىالمشاركةعلىيرغمونكمانوا

ظاأتنإبمعلىالضوءبعضتلقيوهناكهنامتنافرةقليلةسجلاتوتوجد

غرارعلىدلحهوIكلافيهنظماكانبانهعليهيبدووالذي6هناالألزاميالحمل

فيمباشرةبصفةيستخدمونكانواالذين(غوروش)العمالعملعليهكمانعا

الملكية.المزارع

القديمةصومرفيالدولةاقتصادبلغ،اور"فيالثالثةالسلالة!روقي

ملحورربشكلفيهظهرالضعفنقا!بدأتذاتالوقتفيلكن،تطورهذروة

يعدالنظاألم،جداالتطورضئيلةتزالماالمنتجةالقوىكانتفحين.فأكثرأكثر

مزارعدمجطريقعنالملوكأوجدهالذىالملكيةالمزارعفىالموحدالأقتصادي

اداءعلىقادراآالنظاهذايمدلم،القطراخاءكلفيالمتنانرةالسابقةالحكام

بطريقةالمملواستغلال6حدأقصىالىالمصادرعلىالضنططريقعنالاوطمته

نابعدلأفهذلك.طويلايدوآانيمكنلاالنظامهذاومثل.وحشيةبهر

ممالك،ثلاثالىالجنوبيةص!ومرواقسمت،اور"فيالثالثةالسلالةسقطت

،)73".لارصا5و،)97"ايسين8فيالوقتمنلفترةزخمهعلىالنظامهذاحافعل

لذلكيعدلم،الأولىالبابليةالسلالةعهدفيالموحدةالدولةظهرتحينولكن

وبالحدد6المركزالقوىالاولضكلهفيالاقلعلىيظهرلمبلوجودمنآالنظا

نطاقه.فيوالعاملينالاداريينالأضخاصمنالواسع

)71(،51+

(Larsa(VC

-126-
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ضيصآظامحلهوحلالعينيةالجرايةآبنظاالمملابطلذاتالوقتوفي

أصابالذيالتفككوهنا.المدكضرفيالعامدينللاشخاصالأراضيمنقطع

وفيالفرديةالمبادراتفيظاهرانوقدمتوسعيقابلهكانالمركزالمدكيالاقتصاد

مصودةلا!نا--كطقكنلمالأقتصاديةالبلادحياةانذلك.الخاصةالفحاليات

فيالثالثةالسلالةعهدأوائلففي.وحدهالملكيالأقتصادأي6الدولةباقتصاد

اجتماعيةعلاقاتأوجدقداسكيةرعlالمزخارجالاقتصادىالتقدمكاناور

ظكتنظيملغرضفسرلعيةاجراطتاخاذالىمعهااحتيجدرجةالىمعقدة

.العلاقات

اورأمو،+"شرعهالذيالقانونضوفث!ركشفالاخيرةالآونةفيتملقد

الأتفاقاتالمديدةمنطيبقدرعلىالحفاقتموقد.اورفيالثالثةالسلالةمؤسس

السلالةتلكعهدالىقاريخهايحودوالتيالأفرادبينوقحتالتيالقانونيةوالقفايا

ذاتا.

خلفطاللذينالمركزينفيالقوانينمجاميعظهرت،اوو5صورووبحد

النائة.،)73"اضنوأ،مملكةفيركذلك،لأرسا5و،يسينا"وهما،اور"

قولقدلكنناالفردىالاقتصادعلاةاتتقدآعننتحرىاننيتنافييس

سلالاتعهدفيالفرديالاقتصاديالنثا!علالأقتحا-هـثاخذبتدهور.اظ

الأقتصاديةالحإةعلىهيمنةاويصبح،جريةيتطور،لأرسا5و،إيسين"

المنطقة.في

التياضصوصاخد74(ةالفترةهش!في،لأرصا"عنفثرتالتيالوئائقففي

Ur- Nammu باسموعرفاورفىالثالثةالحاكمةالسلالةمؤسسْ)،

-51023منسنةعثصرةثمانيحكم(اورانكور) 34 jiوقدالميلادقبل

خمسة.السلالةهذهملوكعددبلخ

)73(Eshnunna-

المسمارية.الكتابةفموص"اللوفرمتحف"لارسااتفاقاتلا:جان.شي)74(

2691بسبار1-2السلسلة01-11

9!5'de Louvre, Textes cunieformesلاول.Ch.Jean: Contrats de Larsa

2691,,X-XI, series،11-1 Paris

!هههه
-,STY-
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افابل6حسبللسجلاتكبدايةحدةعلىجمطيتملمالأقتصادادارةتتناول

منوبهر.الخاصةالقوانينضوصعددالىبالنسبةأيضاالعددقليلةكانت

فعمنها!عملياتالأالجزهفيتتناولالاداريةالنصوصهذهكمانتضا

تتتاولمنفصلةوثائقتوجدحينفي،المصنوعةوالموادالانتاجيةالموادوتمملم

شبهااسدثر7"،)ْكراوفورد5نشرهاالتي،ايسين"وئائقفمجموعة.الإنتاج

خصصتقد،كلهبالأقتصادخلىلمالتيالسجلاتتهحتىولكن.بالسجلات

،.Vالأنتاجية)6الحرفمناخرىلانواع

التيالممابدسجلاتمنعدداانهوالصددهذا!قالأهميةالحظيموالشيء

بخمجموعات،بابل"فىالأولىالسلالةصدفياستبدلتقدالسابقةالحصورتخص

ايسين،"و،دلبات"فياكتثمفتوالتي6والأفرادالعوائلسجلاتمنخاصة

،.«I"و"نفر5و،لأرصا5و

مجموعاتاثالقديمةلبابلوالاداريةالقانونيةالوثائق!رفتين.ب-أ.

.Nkrvلننغراد-موسكوالسوفي،تيالاخاد

.A .P Riftin: Old Babylonia Legal and Administrative Documents in

3791.,theCollections of .U .S .S .R Moscow- Leningrad

5491ليدنلارسالمملكةوالقانونيةالاقتصاديةالسجلاتليمانس:.فو.

.W .F Leemans: Legal and Economics records from Kingdom of

5491,Larsma, Leiden

فىالاولىالسلالةمنالسومريالاقتصاد1نصوص:كراوفوردأ..كلمف)5

!،!ييلجامعة،نيس.بجلسمجموعةلْىالبابليةالكتابات)ايسين-ي

5491ثيوهافن

..V ECrawford: Sumerian Economy Texts from The First Dynasty of

Isin."Babylonian.س!أ*-3 Inscriptions in the Collection of James B

5491.Yale University, New Haven

الجلودواالخاماشجلودا)الخامالو"دمختلفتسليمسوىالوثاش1َتتناول!لا761(

كنشي)تدسمادة،القصب،الخشب،الصوف،لاصنوعة

مثلالموادهذهمنمصنوعةصوعةموأدوكذلكوالمعطدن،صإلاسفلت

القصب،مصنوعات،الاثاث،!ات،اف،السفن،العربات،-ل!لأحدْية

قدالوثائقإني!/ليهالاشارةتجدرومما.وغيرهاالاسلحة،الموسيقيةص،لآلات

الحرفصناعالىولكناياتالجرإمبالغ"صرفعنسجلاتجملةْعلىطحتوت

.(القصبوعمالوالنساجينوالدباغين(النجارين)أمثالمنالجارية--

-138-
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من)بالمعبدعلاقتهالهاوالتي6الوقتذلك.فيالوحيدةالسجلاتوحتى

مدوئاتتحوىقكنلم(،)78(توقوب-خفاجة"في،)77(سن"محبدالامهاا

هذهمنوثيقةعشرةواحدىمائةمجموعفمن.الأقتصادشزونادا؟-ةْشناول

المعهخد.بمزرعةالحلاقةبحضلهاوثيقةعشرةاحدىسوىتوجدلاالسجلات0

.والارقاءالارضشراءأوأقراضمعاملاتتدونفافاالبقيةأما..الخاصة

مركزو5هـحااكثر6النقودلاقراضبمؤسسةأشبه"سن5محبديبدووهكذ!

عننيابةالأنتةاععملياتمنجزءسوىيمارسفلاهذاوعلى.الاقتصادلأدارة

وكذاث6المعبدادارةموظفوبهالمحقومالقضايالَثريةأالىبالنسبةأما.ذاته،الم!صد

لحسابهميمملونالذينالمنتفحينمنزلةفييظهرونخاصونآخرونأشخاص

.)97(الخاص

للرقابةالخاضعالدولةلاقتصادالمركزالنظامانهيارفانالأمريكنومهما

نمماالأقتصاديةالحياةعلىوسيادتهاالدولةسيطرةلاستئصالمها*لأيكنلم

المباشرالا-شغلال/فيتظهرأخذتأنتلبثلمالدولةسيادةلانذلك.البلاد

ومراقي!ةادارةشكلالانأخذتوالتيالملبهيةالمزارعفيالماملينللسكان

لةالاترقتصاالبلاحياةفيالدولةتدخلأشكالمنالجديدالشكلوهذا.سائدتين بمدهمنجاؤواومن،حمورابيلاعصرفىجيدةدراسةيدرسأنيمكن

لملألميرِ!

+51.(7"لأ)

(Khafajah-Tutub(VA

!سكج"توبتاجةخف"فى!يصنمعبدسجلات"يسهار.رنخهرا)!7(

.95ص3عدد31jص2عدد

:R.Harris: The Archieves of Sin Temple in Khafajah (Tutub) JCS IX

.No.,2 .p31 SQQ and No.,3 .p 95 SQ

-912-http://www.al-maktabeh.com
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ألثا!ثالفصل

ضلمشر"اوو-بالامعبدمزرعةفىالعاملونالاشخاعى

واوروكاجينالوكالنداعصري

،الميلادقبلوالعشرونوالرابعوالعث!رونالغامسالقرنان)

4591تيومينيف

ناْشة،)1(.اوعصرسلالةسبقعصرالىتحودلكَشمستنداتمنقلةانيبدو

كمافتالوقتذلكفيحتىانهتبينانهاالاجداضئيلةالمستنداتهذهانومع

الزراعيةالمقاطحةتسلكهالذىالنهجتسلكبدأتقدلكشفىالاقتصاديةالحياة

.سواهأي)صفتهاعندقةأكثراثارةعلىال!وليمكنلموان6المركزة

.(اميرمزرعةأصبحتأومحبدمزرعةقزالماكمانت

هذهوفي.الأضخاصاسماهفيهاادرجتمسشداتعلىهناعرناولقد

تدللتزالماعبارةوهيGurusكوروش"اولاهماعبارتانادرجتالقوائم

نيتا!أقلحدوالى6المجتمعاعضاءعلىالاولىالدرجةوفيالوقتذلكحتى

taنوا3وربماواضحةفيالاجتماعيةطبقتهمولكن،الرجالأى"الأ

سنعشربعةاوناككمانضخه.،سبعينمنأمجموعفمن.(الأرقاءمن

.،)2"نيتا"اسمعليهمأطلق

)*(

)1(

)2(

-Urنانشه-اور Nanseالفترةفىحكمباسمهالمعروفةالسلالةمؤيسس

معبدأمثالمنالرئيسةومحابدهالكشمدينةعر..مق0924-)0252

المترجم-انانشهوالالهةئنكرسوالاله

المستنداتهذهعلى(عمرح؟ولIser.لأ85-11توريوءانجان!ثأوردهلماطبقا

التيالطبقةتحتمترا12عمقعلىالشهيرةنانشهاوربنايةمنبالقرب

الحاكم.هذاعهدالى1تأريخهايعود

7Rtc. 1 Noبرقم6القصيرةالقائمةأيضاوانظر

http://www.al-maktabeh.com-ب!11-



فاكفلشى.الزراعيالأقتصادصفةعنلدينامتوفرمباشردليليوجدولا

كورالين(ول!5(كَان)الاراةميقطعتوزيعتسجلواحدةوثيقةسوى

Kur-Apinعلىلمساعدتنايكفيلاواحدةوثيقةوجودانالمؤكدوعن.3"ة

كمانتإيفااحتمالاكثرفملى.القديمةلكشفيالزراعةتنظيمعنرأيقكوين

اوروفيالقديمةالوركاءفيصااستغلتالتي1الطريقةبذاتتستغلهنا!المبارض

شرعهاالمجتمعمناعضاءعلىصغيرةقطعالىتقسيمهاطريقعناي6وشروبات

المحبد.مزرعةجباةالىالغلةمنجزءايقدمو!انشريطة

خلاصةتضموثيقةمنيشاهدوهذا.نسبياهـكزة5الدوا-نتربيةوكات

بمجموعها(ة"(.ثلاثمائةالىمائتينبين)ماوالماعزالنحاجمنلمثصاتسجل

وجدت6سابقةصورفيرالامهوكما،الحصرهذاخلالْلكشوفي

المستخدمينالأداريينوالموظفينالمباشرينالمنتجينلتوفيررئيستانطريقتان

ص"ؤطعإصنحثانياو"عيية)ْجراياتاصدارةاو،هما6الدولةاقتصادافيمعا

!بورثلثتحادلالحالاتممظمفيالقطعهذهصماحةوكانت.الأرش!مداه

.(هكتاراتربعة)1ثثى"بور"الى1تصلحتىاحياناذلكمنواكئر6)هكتارانأ

ذلك)6(منواكثر(هكتار6ر)35و،حد!بور"اكادرةالحالأتوفي

تبحا"الدولةقوةاهميةوازدادتإكثر)7(الطبقيالمجتمعتطوروحين

-إعلةيتوإ!الذيللاميريضضعالحامةلباةلَزيالمرالوةمعاصهحلذلك

له.كممثلاوالقريةمجتمعرئيسمركزفيكاالمحليةالدولة

+)4Rtc(الالواحسجلاتالمحنوندانجانتوريوكتابهاةععد

المترجم(-نيةالكلدا

-Ganاورو-كور-كان)عبارةبذلكالمقصودانالمحتملومن Kur- Uru

المحرر

)2(رقمالمصدرذات)4(

)6(رقمالمصدرذات)5(

(5،)4رقمالمصدرذات)6(

علىالكتابةفىوردتالتي1بالمعنومات،للسكارْالفظيعالاستغلالهذاتأيد)7(

Coneالثسهيرةالمخروطيةاوروكاجينامدونة /B C

-ا239-
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واسعبدورانفسهمالىيحهدوناورنانث!سلالةأمراءكانلكشففي

ك!ادةايضاظهرواانهمكما.منهاموجودماهوبناءوإعادةجديدةقنواتبناءفي

لها.المجاورةامما،داومدينةلكشليننشبتالتيالمحاركفيبنعس!س

الوقتذلكحتىاستمرتالتي1تقريباالدمقراطيةالمؤسساتانيدوش

واصبحالوجودمناختفتحتىالأنتتنا!اخذتقدصثروباكأفيجما)ولأ

)8(الوحيدونالحكامهمانيسى""البا

تبدلاللمحابدالكبرىالمزارعفيالأميروضعتبدلفقدلذلكوطبقا

ميرj(.Vt.)كانفاذا.يةاميرمزرعةالىتحولتقدالمحبدمزرعةلأن6اساسيا

فان6نسياكبيرةاهميةذممماغيرقبلا)9(ذلكرأيناكما-مايى%الشروباكفي

المحبد،مزرعةرأسعلىويقف6بنفسهالمحبدارا؟ضييديراخذ1الذيمير111

لسلالةالممثلينآخر!دفيلكشمدينةوتبين.وراءالىالكهنةيدفعاخذقد

إلاميرية.للمزرعةتماماناضجةصيغة،المحلإناورنانشه

أيد!يالىالكهنةإيدىمنالمعبدمقاطمةادارةفيالتدريجيالتحولهذاان

علىالكتاباتفاحدى.الشهيرةاوروكا-جيناكتاباتعنهكشفتقد6ميرا!9

الىالعائدةالجرحيواناتعلىالأميراستيلاءعنتتحدث\(ب!/ج)ْالمخروط

الْهشررباكسجلمستنداتءننرفه)والذىوحميرثيرانمن-إلمجتمع

المجتمع(اعفماءتصرفتحتتوضعكاالقديمةا)مصورفيالجرحيوانات

القديمة،سومرفىالدوليماتركيب"انظر)مثلىيفترضدياكونوفلَاناذا)8(

51.5291ق+فى Na 2 Pعملهاتواصلتزالمارالكبمجالسأنلا

تلعبتكنلمانهاالواضحفمن،الامراءسنطةتحت-الماضيمنلَقطعة-

الاجتماعية.الحياةفىأوالدولةفى-د،1دورا

الحالية.المجموعةفىينشرلمتيومنيفكتاب،تسارقفصهلالىهذايشير)9(

المحرر

ولْىسالمةجالمخروطمنالكتابةونسخةبالمخروروعلىالكضابةجدتوإقد1(0)

وعلى)1(المخروطفىالكتابةكسرانظر.الاخرلىالكتاباتمنأؤىكلحالة

فىالتنقيباتلامجموعةفىنشرهاتمالكتاباتهذهفكل.البيضوياللوح

أصبحتوقد.SakiP.45ف،نن!دايوتورنثسهادأىثم"ياكلد

-NTT-
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اما.الاراضياحسنجملىاستيلاؤهوكذلكالخاصةلمنفحتهقبلهمنواستعمالها

كا-انسيارن"اي،الأميررجال"قبلمنيتمكمانفقدالقمحقوزيع

الذىالطبيحيالمنتوجفيالاقوإتفظاميكنلم،نعلمكماشروياك)ففي،جي-

لكشفيبلغهاالتيالكبرىالاهميةبحدبلغقد6المحبدمزرعةلأشخاصصدر

منالاميراعفىكما9(ا(ةاوروكاجينااصلاحاتعهدفيولاسيمالوكالنداعلهدفي

كتاباتتتحدثذلكعنوفضلا.الكهنةعلىمفروضةكانتالتيالضرائب

اقتصادفروعمختلفثؤونتصريففيالاميرادارةتدخلعناوروكاجينا

(المحبد)29

ننكرصو،الآلهمعابدامثالمناهميةالمحابداعظماملاككلالانوقعتفدقد

الثصرقمجلة)ايملداترجمةوان-لمالاأةلوهينافذةدانكانتوريوترجمة

النصوصلهذهالموضحةالكاملةوالترجمة.نواحعدةفىلهاسارضة(2عدد

.،لكشفىاوروكاجينااصلاحات"مقالتهاتدياكونوفقدمها

11VDI 5191 No

ثاررقدلكشفىنانشهور11سلالةمنحاكمآخرLugalandلوكالند)*(

..مق2355سنةحواليمنهالحكموانتزعاوروكاجيناعليه

)11(Saki .P ,48 IV- VIترجمةالكتابةمنالصعبالمقطعهذاتفسيرفىتعقبت

.دياكونوف

الذيالتدخلتعالجب/جالمخروطعلىالموجودةالكتابةمنمقطعنرجمةفى"12(

اشيالمواوتربيةالملاحةلشؤونالممبدادارةتالاميريةالادارةنمارسهكانتْ

Sakiأ"والاسماك .P 46 3H.فىاوروكاجينااصلاحات1"دياكونوف

الا-لثرالتعبيروان\(فقرة3،)022-21صاعدد751،لكثى

الغامضةللعبارةبالنسبةالمفضل-هوسيكون،مدار!أو(بادارةيقوم)دقة.

اورسلالةعصرمنالمتأخرةالمستنداتتحليلعنذ.،كبديلعليهصل"

E-داب-!)كلمةاستعمالالىبالنسبةأما.الثالثة DAB،فان

استعمالها1امكانيةالىأشرتالتيالكلمةهذهتفسيرفىسيتفقدياكونوف

الصفة.بهذه

-،ب!9-
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تحت،الزراعيةالمقاططتاشخاصاملاكمعسوية6وشولشاكان6اوو-باو

ولزوجف،نفسهلوثالنداللايرسلوكةبانهاتحتبرواخذتالأميرسيطرة

ذلكحتىبقيتالتيالألهةاسماءتعدولم.عائلتهمنآخرينولأعضاء(برنامترا)

ولقد.بالممابدالخاصةالأعمالمستنداتفيتذكر،المحبدبمزارعمرتبطةالحصر

كانالذى)سافك!الكاهنالىقبلابهايحهدكانالتيالمحبدمزإرعادارةانتقلت

وهو(باندا-)نوالايدىالى،الكهانةوافْيالمحبدادارةفيدرجةاعلىيحمل

فاتها.الاعيرادارةتعينهخاصمدير

لمزارعالتدريجيالأنتقالتتبععلىلكَئسنيو!ناهاالتىالمادةتساعدنا

ابن،،افتمينا،)*"عهدففي.الاميرملكيةالىالمحبدملكيةحالةهنالمحبد

يتمتعكانالذي1("دودو،)"الكاهنقبلمقيدارتتكرسومحبدكان13(اناتمة

عهدفىحتىبل6لوكالنداعهدوني.واسطنفوذاويمارسكبيرباحتراع!

"دودو،تمئالالىتقدمقزالماالهباتمنكبيرعددهناككان،اوروكاجينا

الحاكمللاميرالكبارالابناءعلىيطلق"كماهن،لقبكانالأخيروفي.ا(هذاةْ

منانفسهمفيهاصبحواالذيالوقتفيحتىاللقبهذايحملونظلواالذين

المقاطعةادارةانتقلت-ذلكذكرناكمامتأخرعهد.فيوحتى.الامراء)16(

.المشرفايبندا(-)نوا)هوخاصموظفإلىالأميرية

مقاط!اتولاسيما،اوسعمقاطحاتتبتلعكاشتالتيالأميريةالمقاطحةوماخلا

وقدم(ق0024-)0243الفترةفىحكملكشملوكشماهيرمن:انتحينا)0،

نحوواتجهمجدهالهاوأعادوأطرافهالكشمن)اتا(جيوشطردمنتحكن

الشهيرالسومر!الكاتب!وانتميناع!دوت.وإصلاحهاالبلادتحمير

قهوأنالبلادبعدتعميرالىاهمهوجهلكشملوكمن+دا،هـ++ءتوموناأ)13(

.IW,"ضدالحملاتاحدىفىاناتومقتلوقدجاورماوماامَامدينةأخوه

المترجم

Sakiانتميناالىتعودالفضةمنزهريةعلىكتابة)14( H & I

)15(458,RTC No{46،95،61الاعدادنظر NIKة325عدد

2-5912:3لعددا4-2351،1:5العدد-3

6(11Enetarzi4238نظراAO No23,16-1و:No3سRT

TSA65صالمقدمة

-ب!59-
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الالهوااوو،-"باوزوجه6لكَشلمدينةالراعيوالأله6نن!رسوالألهءهابد

عدةلمعابدمزارع6نسبيامستقلاساسوعلى6توجدطؤالكانت"سلشَ!ن"

مدينةاقليمفياصغرومجتمحات6اصلامنفصلونورعاة6ضأْلااقلالهةعدة

قبلمن6كمالسابق6يدارللمعابدالحائدةالمزارعهذهمنك!وكان.لثًش

وتنا66نانشةمعابدفيالكهنةهؤلأهامثالنعرفونحنبهاالخاصالكاهن

.9(وغيرها)7وا!لو6،!موزي

هيثةيدالىالمحبدهيئةيدمنالمعابدمزارععلىالسيطرةتحولادىولقد

الذينالمباشرينالمنتجين1استغلالفيوتشددكبيرا!صادىتريهزالى6الأمراء

الأقتصاديةالالارةنظامتحرضذاتهالوقتوفي.المزاوعهذهالىبهمجيء

اللازمالأخرى1الأعمالوكلءالأرضاستغلاللأنذلك.لتغبهـاساسيبرمته

رعةالحدودداخلالأنتنجزغدت6ابزرعةاحتياجاتمختلفل!أهـتتوفير!

فافراد.لهاالمضصينالحديدينالعاملينإالأفرادطريقءنوذلك6ثات!ا

المزرعةابتلمتهمقدالمحبداراضيزراعةفييشاركونقبلاكانوااسذرتاالمجتمعات

الروابدآخرالممليةهذهفياضاعواوقد6الوقتهذافيتاماا،بزلاعاالأ!هـية

الاساصيةالكميةيؤلفؤنالانواصبحوا6بالمجتمعترإطهمكانتاكيالسامة

المزرعة.فيالعاملةاساقوة

صفةفيالأميريةالمزرعةاضيارامنضئيلقسمسوىيوزعي!نلم

ذاتهاالمزرعةتستثمرهمنهاالأعظمالقسمانحينفي.للزراعةتتركاو6قطع

انى3غير.لمحد!نالسكانالىالمنتميناله!المنخاصةؤهـقبمساعدة

ومزارعيهالاءيرالمزارعمعققةوبعا،ؤة-قبا،ذلكذكرنامثلما-ا،نأيحت!ظون

الأنتميزتوقد.كليةعلاقاتهمبهقطحوأالذىالمجتمعمعليرول!نءالمعابد

عاليةبدرجة6الاميريةالمزرعةاقتصادياتمناخرىوفروعالدوا%نبية-ش

ا،رجمرية.1ارةا،إمنجزءعلىكافيةسيطرةبظهور6الترميزمن

كلفيهتأثرالذيالمدىالىيثصيرمباض!رأدليلاارريناالمتوفرةالمصادرلأتضم

تسعحالمحددةالمعلوماتبعضانشكير.الآقتصادىالتركيزبهذاوسكانهالكَض!اقليم

)17(492921,918,176,146,NIK 1 Nos5!5ر No،

-613أ-
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فيالحاملينالناساستنلالمنشددقدالمعابدمزارععلىالأميرواستيلاء

الذينالمجتمعافرإدعلىيطبقكانالذ!ماالوحئسيالعنفوهو6المزارع.هذه

كهنةمقاومةالىليسادىالذيوالأمر،والمابدالأمراءمزارعخارجبقوا

هذهمساندةفملى.لكشسكانجماهيربينعميقاتذمرااثاربلحسبالمحابد

ممثلآخرلوكالنداضدثارحينرئيسةبصفةإوروكماجينااعتمدالجماعات

نانثمه.اورلسلالة

بحدثالتيالصفةعنثابتةمحلوماتاوروكاجيناكتاباتتقدمولأ

التنييراتصفةبقيتولذلك.اوروكماجينايدفيالسلطةوضعالذى1الأنقلاب

تمتق!دانها،المسألةهذ.درسوامنبعضويفترض.مبهمةاحدثهاالتي

ذلكمنالح!س!وعلى2(ةْوعائلتهلؤكالنداعلىقضتوانها6النيفةبالوسائل

يكنومهمانسبيا)!2"سلميةبوسائلتمتلوكَالنداتخيةبانآخرونيحتقد

بل6الحاكمةالطبقةالىينتميكاننفسهاوروكاجيناانسفهفالذىْالأمر

عاشتلوكمالندازوجةبرنامترا،"انعرفكذلك.لوكَالندااقرباءمنكانربما

شهرةذيبمركزتتمتعوكانتالحكمالىاوروكاجيناوصولبعدسنتينمدة

.كبيرة

أفس،"ايرلقباوروكماجيناحمل،بفترةلوكمالندامحلحدولهوبعد

اوروكاجيناحققوقد."لوكال،ملكالىلقبهحولذلكمنسنةبعدلكنه

ل!ش.فيوالاقتصاديةإلاجتماعيةالحياةشملتالأصلاحاتمنعدداحكمهانناء

الأهميةالبالغالحيف1عنالتمويضوتم.الضرائبمنالكهنةاعفيفلقد

الأميرية.بالمزارعمرتبطينيكونوالمالذثنالمجتمعأفرادأصابالذي

الأميرية.المزارعتنظيمفيحدثتالتيالتغييراتتلكاهميةاقلوكانت

،المرأةبيتوفي.لهمسيداننكرسوجحلالحاكمحقلوافي6الحاكميت"ففي

76،001صيةالسومربدالمحااوضاع:يملدا2(0)

21ص1591ادبتروغراالسومريينالحكاممننذريةكتابات:شليكوة)21(

.ءا15صلكشفىكاجينااورواصلاحات:دياكوتوف

-8م!9-
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حق!وفي6الأطفالبيتوفي.سيدتهماوو-باالالهةالمرأةبيتحقلوفي

كانتالتنظيماعادةانيبدوولكن22(ة!"سيدهمضلش!انالآلهجحلالأطفال

يمكنكماإلاقلعلىوذلك.للالهةالحظمىالاسميةالملكيةاعادةفيمحصورة

.او،-"باومزرعةاوو،-"بامحبدسجلفىالأداريةالمستنداتمنيثحاهدان

قبل.منقطر6كالسابق،كانتافاالاللالهةمملوكةاسمياكانتوانفهي

لأولاد.كانكذلك.اوروكاجيناءالملك"اخيراالاميرزوجةشا!،"شا!

طا.الخاصينالأشخاصمنبمددالمزودةستارعهمالملك

قبركلمن6احتمالاكثرعلى6تدارننكرسوالآلهمزرعةكانتلذلكوطبقا

بمفىعلىتحتومممااوروكاجينامدونةانصح!يح.)23(نفسهاوروكماجيناالملك

فيمحينةتغييراتالىتئسيرالتيللترجمةقابلةوغيرتماماالواضحةالأضارات1

(Kai-Min-Meمي-مين-)كالْاي"كوروش،الحمالوصع

بذلك.المقصودكان)اذا!(his-Kin-Tiتي-كن-كَش"والحرفيإن

اصسىانغير24"أ.ةالاميريةالمزإرعفيحقايمملونالذيغالناسهمهنا

بقيت،الحصرهنافيبهوجدتالذىبالثمكلالمركزةا!مابدواالامراءمزارع

القديمة.الاعرافأعادقدبانهاوروكماجنا"كيداتمنالرغمعلىصامدةثابتة

عنبحيداتغيرااوروكاجيناصدفيالاقتصاديةالادارةقواعدتغيرتفلقد

تختلفتكنولم6السابؤاالعصرخلالشروباكقموجودةكانتالتىالتطبيقات

الصرفييريةjtالمزارعتنظيمعنقبلاالهااصْرناالتيالتسميةسوىشيءفي

،اوو-باالآلهةلمحبدالاداريةالمستنعاتانذلك.باشرةحكمهسبقالذكما

الاقتصادممماكاالتنظيمتماماضور،اسلافهعهوداواوروكاجيناعصرافماسواء

.الانعنهنتحدلثالذىالمصرخلال

وطرؤدالاقتصاديالكيانلدراسةتصرفناتحتالموضوعةالمحلوماتان

)22(7 SQ05*ا.SAKIPصالسابقالمصدرديا-لونوفترجمةمنمقتبس"

قدقبلايمثلهاكانالتيالاهميةانغيرالمعابدهذهالىسانكالقباعيد)23(

ذهبت.

)()1'11*52.SakiP
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التخمينحسبالمائةفيثلاثينحدالىيصل-السكانمنكبيراقسمااناغولبالنا

مزرعةهيمزرعة.فاوسع9(والمحابد)8الأمراءمزارعإعمالفيلشارككان-الفج

الاميراولأدمزرعةوتكون.،زوجتهمزرعةالانيةالدرجةفماتليها6نفسهالأير

للمعابد،عائدةمزارععدةمنواحدةكلوكمانت.الاحيانبحضفيأصغر

فيها.الحاملينالأفرإدمنكبيربعددتحتفظ

المزارعاوسعبامتلاكلتقنعالمباشرةالأميروبطانةالحاكمةالطبقةتكنولم

ومنتوجعملعلىسيطرتهاتمدانإلىتتطلعكانتواْلما6حسبللمحابدالعائدة

بمزإرحاوالاميريةبالمزابىعمرتبطينيخربقو!الذينالمجتمعاعضاء"نالعاملبن

واستولتالمجتمعاتلاعضا،الحائدةالبساتنالحاكمةالطبقةهذهكزتفقد.المحابد

.إ69(بالقوةوالثمارالاشجارعلى

سلطةلأنذلك6كماملةالدولةسلطةتركيزعمليةاصبحتالوقتهفالب

منسلبتانهااذ6الدولةلسلطةتماماالناضجةالصيغة1اصبحتقدلكَشامير

لهمعارضةوغدتالشسب

اصلاحاتهاوروكاجينافيهايعددالتيب/جالمخروطعلىالموجودةوالكتابة

طرقفيالنظرواعادةالقديمالنظاماعادةالىالأولىبالدرجةتهدفكانتالتي

ناالىيشيروهذا.البدائيالقبليالنظامعناصرالىتشرلم6القديمةالحمل

نفسهإوروكماجينافانذلكعنوفضلا.عهدهفيتماماتنوسيتقدالحناصرهذه

."لوكال،بالملكنفسهلقبوانما"امير"بلقبيقنعيمدلم

سيردماانظر)18(

!()\1.1.65,.SAKI.P 48 Colيدعىكاهنبهاقاماعتداهاتعنالكتابةتنبئنا

لمءالمحيئالكاهنهذاانغير.المجتمع1أفرادأحدبستانعلىكار-سان!!

وربما.المصبد-لهانةالىينتميلالانهمحترفاكاهنا،احتمالألثرعلى،يكن

يضا.كمايتصرفبأنالسلطةاليهوفوضتالاميرقبلمنعينقدكان

.3الملاحظةا2المادة220صلكش(فىاوروكاجينااصلا-ت:نوف)دياكو

6عددالثصرقمجلةق،دايملDأيضمااْيخار aTناموالمؤكد)نغر)لأ

-AMAاوكو-اما"بهلمة UKU،حديقةتملكتحتيبأنهاوردتقد

المحرر-المحبدبمزرعةمرتبطغيرالمجتمعمنفردالىبالنسبة

http://www.al-maktabeh.com-ا!1-



الىتشيرالتيالموادعلىتقتصر،الحصرهف!افيسائدةكانتالتيأ\ستغلال1

مزرعةإى6قبلاذكرهاوردالتيالاقتصاديةالوحداتءنحسبواحدة

2(اوروكاجينا)ْوالملك6اندا-لوكَالوالأمير6بالفلابعانتزريءلاالاميرزوجات

حكمعهدفىشا!شاصفىللى%وجةالحائدةالملكيةالمزرعةانوالواقع

نفسهاوروكاجينامزرعةوإن6اوو-باالآلهة1باسملأمرتبطةكانت6اوروكاجينا

للمدينة.الراعيلهالا6المظيم)26(المحليلهالأننكرسوباسممرتبطةكانت

منالواقعفيتداركانتالمزارعهذهلأنالأهميةقليلةرعةالمقهذهكانتوقد

مزرعةانبل.،نوبانداايمديرهماطريقعنبالتحاقبوالملكالملكةقبل

"انكالالمشرفقبلمنتداركانتاإوو-باالآلهةو)1ثا!شاكَثالمد؟ة

ىا6اوروكاجيناسلفصدفيتماماالوضععليهكانمثلما"أ!+!أول.ا(

فمزرعة.إلاميرزوجةبرنامترا،مزرعةهيكانتعندما6اندالوكالا،مير

إستولتاطاالأ6ملموسبئسكلازدادتقدكمانتوان6الشخصية!ئاكَثشا!

الحامة.صفتهافياوالحرفي1تركيبهافيلأقتغيرولم6القدأمىالأعضاءيةاكثرعلى

ها.Wومخوالأدإريةالمستنداتصفةعلىالشيءذاتوينطبق

منمتفرقةأقساممتاحففىتوزعتالتيالارشيفهذأمستنداتان)25(

.المستندأتهذهطبتافقدذلكومعطب!إتعدةتنشرهاتمقد،الهالم

وكتب.!\3.باريسالكلدانية1السجلات:دانكان-نوريونظرْا

مجلد3لكهاسييفمجموعةمنقديمةكة!انيةمستندات"نيقولسكي

.!.91بطرسبرغسان2قسم

ماسوشوسيتكمبرج.السامي1هارفاردمنرففىسومريةرقم:هوزي

اوروكاجيناانداولوكالعصريفىالبابميةالمستندات:فورش.ف.ا!َا2

فىدايملفبلمنالمستنداتهذهمنالتانيالقسمنثمر.1691لايبزك

لدكطمتوفراالمطبوعإهذايكنولم.21!\،0291سنتى/تالثصرقمجلة

نتائجلخصالذيدايملمطبوعاستخدامسوىأستطعولماإحطلسوء

مجلةفى،اوروكاجيناصدفىالسومريةالمعابدأوضاععنالسابرقإحثه

Ofientalia Anacecta31!\سنة2عدد.

SaidP.61بعدهوما7سطر!المجموعةلاوروكاجيناج/بالمخروطنظرا)26(

هالمادة24صلكشفىاوروكاجينااصلاحاتدياكونوف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بلأالملكو)1إلاميرزوجةالىتمودحمسبالمزرعةاراضيكلت!شَولم

بمثابةيحتبرونكمانواالذينالمزرعةفيوالادإربنالعاملينالأشخاصكلان

3روآ-!اومزرعةمنقسمايؤلفونكمانوا6ايضامال )U- Rumالرإكموجة

كمانولوكالانماانتارزي)*(،عصريمنمستنداتففي.اوو(-باالآلهةو1)أ

،نامترابر"و،تور-نوكَو-لو"تهمزوجامزارعفيبخخدهوناعذ.دتا!،س

.مباشرةاليهاون6يصور،الزوجةصال51منبانهميوصفون،قببالتص9

اسمبادخالوذلكالصيغةعدلتفقداوروكاجيناحكمعهدفياما

:اوو-باالالهةمزرعة"رجالالتالياالشكلعلىتقرأوغدت،اوو،-!باالآلهة

.(v)2لكش"ملكاوروكاجينازوجةشكثم!

فوراأكعرظامااوو-باالآلهةسجلمنالحسابيةالمستنداتوتيفى

قبل.ذمممامناكعرودقةآبانتظاحفظهايجريكانالتيقتصاديةV,للمسجلات

وأوصافالموجوداتعلى؟احيةمنرئيسةبصفةتحتويالوثائقكانتفقد

وتقاريرال!ملينالاشخاصوقوائمالعملياتلمختلفالمستنلةوالأرضالحقول

والسلعالايرادعنسجلاتالأخرىالناحيةمنضمكما،إستحمالهاعنحسابية

العاهلينللافرادجراياتصفةفييصدرالذيالطبيميالمنتوجسيماولاالمصروفة

حكممنهاالسمابعوهولكشسلالةملوكمنEnetarziزىافا)0(

..مق2385-?.!3الفترةاثحكمهوقتويردالثانيايناتوم1الملكإحد

+أح!)كمالئممماءمنألارقاءقوائمعلىاصيغامنالنوعهذايقتصرلم)27(

علىأيضاتطبق/كانتوانماحسب"دو-نو-ايكى!الذكورمن-الاشقاء

تشولكلماتوهيبا(-دب-كار-)يووال،لوكال-شوبلاالجنو*

131كهth.7انظر).السكانمنواسعةطوائفشكدون No*أ+.

012*5.DP

(اوو-بامزرعة)اوو-با-روم-اوالعبارةنفسوكانت.(وغيرهم

ابتداءالطبقاتمختلفمنعمالقوائمفيهاادرجتوثازقفىقداستحملت

الصوفاياتجراقائمةفىذلكوردكما،الجنودالىالرقيقاتمن

عينحيناورو-لاجيناحكممنالسادسةالسنةوفى.(DP.171*ول)2

باخرىالقديمةالصيغةعناستعيض،انشوكيكى"هوجديدمديرللمزرعة

ذلك.أيضاوردوقدشكش!،اوو-باالالهة)مزرعة(بيت"تقولجديدة

Sth03.121انظردبا(كوردب)يوادوقوائمالرقيقاتقائمةث ,24 DP)
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ذاتالوثائقهذهمناخيراذكرتالتيوالطائفة.(المعبدأالاميرمزرعةفي

المزارعفيتخدمةالم!الحاملةالقوةعنمحلوماتتوفرلانها6لناخاصةأهمية

ية.الأمير

منجزءايؤلفون،اوو-باالآلهةمزرعةفيالحاملونالناسكمانولما

كلبقيةمثلوعنايةدقةبكليمتبرونكانوافانهماالملكةاو)الآلهةمزرعة

منجيدااقدرااوو-باالآلهةممبدسجلحفظوقد.المزرعةفيالثمينةالأشياه

هذهوبحض.المحبدالىيحودونالذينالحاملينالأشخاصعنالعديدةالقوائم

كمانتالقوائمهذهومثل.اوو-بالمحبدقابحينالناسمنطوائفتث!ولالقوائم

القوةبحددللاحتفاظوكذلك)28(المسكريالتجنيدلأغراضمثلاتدون

.)92،الحاملة

بالمظاهرتتحلقاختياراأكثرقصيرةقوائمتوجدالطمةالقوائمهذهعداوما

.3()الاقتصاديةللادارةالخاصة

لاغراضاعدتالاجتماعيةوالمراتبالحرفمختدفتفمقوائمهناكواخيرا

كانتخالصةاحصائيةصفةذاتالقواثمهذهوبحضْ.نحددها)93(انلأنستطيع

.)32(والوفياتكالولأداتالسكانحركاتتسجل

(DP.,135,136 NIK,13 (VA

)3!(4,NIKI

الزوارقبناةووالملاحينالاسماكوصيمادكطالسحكئمقواأمثالمن03()

4791(NIK .12 .603 Sth ,28 92 Tsa

-Nuسي!-نو)الايتامائمقوا Sig)سويةوالاناثالذ-لورمن

15(1,.NIK)لكاب-ايكى-لو"الاجتماعوأماكنالممبد،(132!133.DP)

DP.393اوروكاجينابناتالىالعائدينالارقاء)PD.505(الحمالين

204(593'!493،374.DP04والأكا:461وSth)

للعملمحينيقأشخاصقائمة،الخضارمزارعفىالحاملين1الافرادوسجلات

(DP.)206الحقلفى

)31(141014,2:.5'1:Nlk

نانشهفىيقيمونكانواأشخاصسبعةأسماءتضمقائمةذلكمثال)33(

وسجلات(Nik.:011)لكشمنطقةفىأقليةمجتمعوهو)سيراران(

!هـ

-142.-
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كمانالذيآالنظاعلىالأضواءتلقىلافامهمةوهي،النسجيلاتتهوكل

-ضمنلافانهاولذلكتقريباوقنيةطيعةذات6لكشفيالمملأظاعلىيسبطر

ي9العاملةالقوةاستعمالعلىنح!مانعلىتساعدناضئيدة!مملوماتسوى

الافرادعنفكرةأوضحعلىالحصولويمكن.الصرذلكقالأميريةالمزارع

التيالجراياتتوزيعتسجلالتيالوثائقمنوالمحابداءالامرمزارعفيالحاملين

ا)شالرثائقهذهكانتولما.احياناالأعيادايامرفيشهركلواحدةمرةتوزع

يجرىوو%-بامعبدمزرعةفيالعاملينالأفرادبينالمختلفةالطوائفكلتشتمل

سنواتعدةتمتدفترةمنذمحفوظةوانها،شهركلفيمنتظمبشكلجمما

فانءاوروكماجيناحكممنصنةاخرحتى،انترزي"الاميربحكمتبدأ6متماقبة

نفترفىكط،تضمنانهابل6حسبشاملةمعلوماتمجردتوفرلأالوثائقهذه

القوةواصتنلالتركيبأى،نبحثهاالتيالمسألةتصورقيمةمملومات6ذلك

فشطيعالمعلوماتهذهأساسوعلى.اوو-بامعبدمزرعةفيالمستخدمةالحاملة

التغييىاتعلىوانماحمسب3وحدالمزرعةفيالعامليندالأفراعلىليسنحكمان

البضبعضهاالىضمكانتالتيالو،ئقنهذ..ايضاهناكتحدثكانتالتي

تذكرأاحيا)الاشخاصسجلاتعلىتحتوى6سنةبعدوسنة6شهربحدشهرا

اصمعنملاحظةمعطوائفصفةافياخرىواحيانا،انفرادعلىهماسماه

قداولثكوان،الحياةقيدعلىزالواناهؤلاهأنتبينملاحظاتمعأسماه

ثالقوائمادرجواشخصاوثلاثينتسعةمجموعومن(14:1Nik)مماتوا

عمالسجليحتويكذلكDP.206)ماتواقدمنهمثمانيةانذكر

أسماءتدرجخاصةسجلاتوهناك.الموتىأسماهتبينملاحظاتعلىالحقل

عنالشخصالمسؤول)الناظراسموكذلكقضيةكلعنملاحظةمعميت-لل

ماتواالذينالناستسجلتحليميةقوائموهناك"ا*(:أ)7الآنالميت

يخلفونهمآخرينتابعينأوأولاداخلفو)الذيناولئكأوورثةدونمن

عوائل:عدةأعضاءتعددقائسةعلىالوثا؟قمنالطائفةهذهتحتوكطكذلك

الاعضاهضمنهمادخلوا،اوو-باللالهةمالبمثابةالناسادرجوقد

الانيتصرفناللواتي1والأراملالآباءذلكفىبما)الموائلفىالبالغون

كلامنالارقاءو-لذلك،الصفارادوالافرا(اليتيمةلعوائمهن-لرئيسات

.(Nik:1لأ5)91العوائلهذهتملكهمالذينالجنسين

-ب!،9-
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وكا.الجراياتتسلبميستحقونالذين(طائفةكلعنالمسؤولالشخص

قواثوتنظم،المحبدفيالعاملينالأفرادمنمعينةجماعاتالىتصدرالجرايات

لأغرا،الأشخاصفيهايقسمالتيالجماعاتوكانت.جماعةلكلخاصة

الئمىإإ(يليلَماالجاريةالوثأئقفيتصنف6الجراياتعلىالحصول

يتسلميالذينوالناسالحمالون)2((دومو-مَ)واطفالهنلالرقيقات

-5aددلي-دوب-"شا)ال(دو،-نو-ليا!ياتالجرا Dub- Didli

با-دب-كور-لو"عينإتعلىي!لونرجال)3(منفصلةلألواحطبقا

(33 Lu- Kur- Dab-Ba،

)1(السظوأطفالهنالرقيقاتللنساءأصدرتالتيياتالجراالولا؟قتسبلآ(آ)

2))16اندالَاللوحكممنال!دسة )Tsa No)فيىحكمالتيالسنة

3)لأ5)02أميربرعمفلَاجينااورو )Sth)اوروكاجيناحكممنالثانيةالسنة

21((4 )Nik:1 2" DP. 112"Sth)اوروكاجيناحكممنالئالثةالسنة
2(off DP. 922 " Tsa)أ*(:1)6لَاجينااوروحكممنإحةالراالسنة+

V()12جينارَاوروحكممناخامسةاالىمنة)6( (Sth 22 " Tsa)السنة

والارقاءالرؤيقاتقوائم(Sth)23اور!كا-يضاحكمن5السادسة

كأميراوروكاجيناحكمسنة)1(:سويةالجراياتيتمقونالذينوالناس

227((2.)DP)24اوروكاجيناحكممندسةال!ادسنةنهايةSth)

عنئقثاو.عثسه(نيةاالضةس!تث)1).(ةسءثلةئحاداخمرةلة)ا

(Iظال)الحمالينانولو)الجراياتيتلقونوالذينوالحمالينالارقاء"

اليهميضارانه،الا،للسجلات(العامةالنهائيةالصيغةفىدائماذكرهمبردلا

القوائمو-لذلكالسجلاتهذهمحتوياتوان،الوثائقهذهنصوصتأيضا

حكمسنة)1(.(تحريفيةوليستتحليليةالحالاتعلفىتكونالاخرلى

Nik:191(.2)228كأميراوروكاجينا Sth15116"DP!الثانيةالسنة
اوروكاجيناحكممنالثالثةالسنة)3(055()113لَا-يت،اوروحكممن

17((4 )Sth)14"اوروكا-ينا)15حكممنانرإبعةالسضةoff (Tsa)السنة

حكممنالسادسةالسنة(DP(.6)11)اوروكاجت،حكممنالخامسة

16Sth")17اوروكا-ت 18 DP. )115(Tsa).الافرادنوعمنوثازث

jاحكمسضة)1(:عينياتعلىالحاصلين j j62)كأميركا-ينا( )Sth)السنة

3))7لَا-يت،اوروحكممنالثانية )Sth)حكممنالخامسةالسنة

4)الاعداداورركاجينا . _11)Aاورو-لاجيناحكممنالسادسةالسنة
htS.121(12 1 13 ' DP).الاميرلأولادالتابعينالافرادا"قوائمايضاوهناك

لايمثلونالقوائمهذهفىورينالمذكالناسانغير"نين-ابيل-ابيل-لو"

K-N-
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وضعتحديدعلىالمشنداتهذهكللمحتوياتالوئيقالتحليليساعدنا

وقد.إشو-باالآاطةامعبدنيالعاملينالأفرادتؤافالتىالبصاعاتمختلف

تماثا.واضحامحناهايدوأخىوا(دومو-كَم)بالرفيقاتالخاصةبالمستنداتنبدآ

للملامهكلبفأ6الرقيقةالمرأةهي6واحدةفكرةسوىتنقللا،كَم!فالكلمة

والانيةامرأةتمثلاحداهماض!ارتينتركيبمنتتأَلفوالتىلهاوشحتالتي

قليلعد!سوىيظهرلاالرقيقاتالنساءعدافما.جبليا(شرقيا)بلداتمثل

الذينالأشخاصامنيكونوااناماالرج!لوهؤلاء.القوائمهذهفيالرجالمن

مناو(الخنازيرورعاةالجحةصان!امثالمناي)الرقيقفرقعلىيشرفون

(Nu-Sigسيلاثً-نو)عبارةهيمانوعا"بهمةعبارةعليهماطلقتالناسالذرن

.اوو-باللالهةكماللايوصفونوانهم،فىالمزرعةالمامنينمنخاصةطائفة

علىتحتوكطوهيلهاموازيةبلالاخرىبالقواثمملحقةليستالقوائموهذه

بقيتوقد.الامير()الممكأولادمزرعةثالحاملينللافرادكاملسجل

حكمعهدفى)1(السنينمنلعددمحفوظةالملكلاولادالتابمينالافرادقوائم.

انسي--أبيل-دوءو-كم-شيبا"اسمنحت(ْ.ظ،"(53))اندالوكال

(DP.)157انداا!لَالوحكممنالسادسةالسنة)2("ني-جى-كا

أوروكاجيناحكممنالتانيةالسنة)3(،ني-ابيل-دومو-كم-شيبا"

911((4.)Sth.25!DP)اوروكا-ءخاحكممنالثالثةالسنة
18.Sth26' DP

مئفالمستندات.(Nik:أ)16اوروكاجيناحكممنالرابحةالسنة)5(

الافرادالحاملينفىمجموعتؤلفالتيالوثيقةاثوصفهامرالتي0الثلاثةالانواع

مجموععنالموجزةالسجلاتخلاصةأكدتهاقد،اوو-باالالهةمزرعة

والماشية.السكانلصيانةواجدشهرخلالتوزيعهتمالذكليالقمحمقدار

طبقاأصدرتالتيالذكرالسالفةالقمحكمياتتبينلاالسجلاتفهذه

الثيرانبهزودتالذيالممفرلح!سباليهاالاشارةمرتالتيللقوائم

22Sth)والاغنام 31 4" DP. 1541Tsa)العيديومسجلاتوتبين

تفريقفيهايوجدلاالتيالصوفجراياتوكذلكوالخبزالقمحجرايات

المعبد،فىالعاملينالافرادكلتخصالتيالقائمةسيماولاالجماعات1بين

منالمستخلصةالاقساموفي.والارقاءالرقيقاتحتىالمزرعةادارةمن

وأكانتطريقةبأيةمتساوينغيرالجراياتمتلقويكونأناماالمستندات

يتسلمونالذينالناس,أمثالمنلهميصدرالذيبالمنتوجيحينونانهم

لو-،با-نندر-لواوالملابسالخبزوا،والملابسوالصوف،الخبز

.(ب!-ص!-نندا-لو،تكبا-لو،-با-س!
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قوائمفىالمدرجةالنسوةاما.،"اطفالالرقيقالمتوفى)4بهاقصدبماور"يتيم"اى

النسوةهؤلأءلأنذلك.3()ْالحريمرقيقاتمنيكنانيحتملفلاالرقيقات

تهيئةفىيستخدمممظمهنوكان.الملكيةبيتفىمختلفةاعمالايمارسن

واالجعةمصانعفىيحملنكناو6ايضاالقمحطحنوفيوغزلهالصوف

منولعل)36(الأخرىالداجنةوالحيواناتالخنازيريربين!نواخيراءالمطبخ

منهاالثانىالوعقوائمفىالشخصيةالعمجلاتصفةنحددانجدالَثيراا:!سير

محتوىذات6الاولالنوعقوائمخلافعلى6اغوائماهذهانفنقولبهاوكبدأ

مستخلصةباجزاءايضامتميزةطوائفثلاثالىينتموناناصاتفمفهى.محقد

وال!ناسوالحمالين6الارقاءطوائف:هىالطوائفوهذه.الطينيةالرقممن

كلتدرسانيجبولذلك.منفصلةلرقمطبقاالجراياتيتلقونالذين

هذهلتحديداستحملتالتىالحباراتوانسيمابنفسهاالطوائفهذهمنواحدة

نتحدثإلذيللشعبالاجتماعىالموقفعنمباشرةاشارةتينلأذاطااطوائفا

تعنئ6،دو-نو-اي!ىدافكلمة.المزرعةاقتصادفىدورهعناو6عنه

"اعمى،بعبارةالكلمةتترجمكذلك)،بصرهيرفعلأالذيالشخص"حرفيا

غيرالعاملالىاحتمالاكثرعلىشسير(حمال)اكما(ال)والكلمة(ايضا

يتميزونأساعلىتطبقفانها،ددليتدوب-ضا"المبارةاما.الماهر

عنهم،مسؤولوناشخاصيمئلهموالذين،(دو-نو-ايطَى)،الأرقاء"عن

باسماطم.الوثيقةفىذكرهموردوقدانفرادعلىجراياقميتلقونوهم

(جراياتتسلميستحقعبدRt.ظ)دنبهان-توريومطبوعفى53الوثيقة)34(

مزرعةتخصالوئيقةهذهانفيالمحنمختلفمنرجلاعشراثنىزهاءتضم

الوثيقةوهذ..المزرعةهذهفىالعاممينكلتدرجفانهاولذلكالاميرأولاد

معتتطمابق،اندالو-لالحكمصدإلىتأريخهايرقىالضمحتوياتهااث

اورو-لاجينا.عصرمنالاميرلاولادالتابحينالافرادتصصالتيالوئائق

منقسمايؤلفنالسجلات1هذهفىالمسجلاتالنساهكونحقيقةعنفضلا35()

فىأولكشفىحريموجودفان،للملكوليسللملكةالتابعينالاشخاص

عنه.نتحدثالذيالعصرفىمؤ-لدغيرالعراقمناخرلىمدن

تأريخمقالات:ستروفانظراوو-بامزرعةفىالرقيقاتالفتياتدورعن)36(

.23ص34!1لننحرادالقديمةسومرفىالرق:1قسمالقديمالشرق
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الدارسينمحظمراحفقدالأوفىالدرجةفىذاماالكلمةمحنىالىوبالنظر

لمالمشكلةفانذ!كومعكارقاء)37"(دو-نو-ايكى)الاعتبارالىيميلون

يظهردو-نو-الايكىانالوثائقفىدومانجدلانناذ)كببساطةحلهايجر

raT-A-uDتار-أ-دوأاسمعليهميطلقالذبنالحدائقعمالمع

-Nuكَير!و-نو"البستانيامرةتحتتعملفرقامحهميؤلفونوالذين Girl

عامةاعمالايةفىث!اركونولا6الحدائقفىقطعيةبصفةيستخدمونوكانوا

الحالأتكلوفى.دونوالايكىشراءتسجلوثائقعدةوهناك.38(ةاخرى

تومالفئللموادمخزنادارةكيفية"مقالهفىيحدد:لافاييديالوت)37(

7.RaigP.،عيونهمفقئتالذينالحرباسرىبأنهمنودوالايكى

يعتبرمم.كذلكالرلىماكنةعجلةتحريكفىتحكلالتيبالحيواناتويقارنهم

الكلحة،يملدا،ترجموقد3(هصالسومرلىالمعبديدر()شناأرقاهيدرشنا

معالجةدايكلاوردوقد.21(صيةالسومرالمعابدادارة)،عميان"بحبارة

حدد-لذلكالحطلسوءلدلىمتوفرةتكنلملكنهاالكلمةلهذهمفصلة

وتطورهاالقديمالشرق"تالرقمجتحعاتتكونشمكلة)-لتابهفىستروف

بقيةالىالتعريفهذاامتدوقد،"الارقاهتمشباْنهاالكلمةهذه(وانحلالها

القوافيهذهواعتبرت،الارقاءفرقمنأحطقوائمفىسجلواالذينالناس

وصففقدنيقولسكياما.اوو-بابمعبدالمربوطينالحبيدقوائمهيبأنها

VDI,491مجلةالقديمالعراقفى)الرق،الماءحملة"بأنهمنودوالايكي

"ضيان،بأنهمنودوالايكي1بهووصفجنيوياكبهقالأصيلرأكطوهناك

يوصفونالذينالافىادمقابلأحياناالوثائقبعضقيكرنونلانهموذلك

:+ا(2111)لذ-لورالارقاء4منبأنهم

اعمالعلىالرجالتوزيعالى1تشيرالتيالوثائقمنالكثيرلديتاانومع)38(

24Tsa-23انظر)العامةالاخرىالاعمالمنوغيرهاالارضخدمة

"658-622.DP)والاستثناء.الوثائقهذهفىالايكنودومنأيانجدلماننا1الا.

الرقمسجل"المعنونجنيوياككتابأيS،A.).0كتابهبهامدناالوحيد

الىنجد(الارضفىالعمل)الحالةهذهفىلكن"2191باريسالسومرية

11نودالايكي،جانب jعمالهمذكرهموردالذينالوحيدينالمشاركينن

هذاانذلكمنويفهم(كيري-)نووالبستانيون(تار-ا-دو)الحداثق0

الحديتة.فىالعكلمنجزهاكان
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كانواالذين4"ابستانيين)اأوالامير"36(روجةأمااكصراةي!سنالمحروفة

خاصةبصفةيصلونكانوأنودوالأيطىانالىيشيروهذا.كشراةيتصرقون

كلمةاناوقائعاهذ.وتمين.الأعيريةالمزرعة!يقةمز!وعاتفىاعمالهمى

اممما،اجتماعيةطبقةعلىوليسحرفةعلىللتدليلقستحملانتك،نود!ايكَى"

العمالالىالاولىالدرجةفىتئميروأنماالصفةهذهبمثلالأرقاءألى؟ث!رلأْاْلهـأ

ضراهتسجلالتىالوثائقمنواحدةفىفمئلاأ؟"(الحديقةمزروعاتفىصامدينا

اشتراهما،سعلىخاصةبصفةلتدللالكلمةهذهأستحملت6نودوالأيزً

اشيرقد،الوثيقةذاتفىسجلراعالذياصحخصاانحينفى6اسسآنيونا

(NITAنيفاأاى،ذكرش!ص!بانهبساطةبكا!اليه

والأبارالقنواتمنالماءسحبهيللايكينودوالأصاسيةالوظيفةانيبدوش

علىالشهيرةالكتابةايدتهماوهذا)42(البساتيناوالحدائقمزروعاتلأرواء

حفرهاالتىالبئرمنمقربةعلىنودوايكَىوجودالىتثميراخىلَاجينااوورمدونة

)93(144'141.Foالبابليةالتصرفاتأصلعن"رفتين.با.انظر

شومرفىالرق:وستروف؟ص3791لننغر-موسكو،الخاصة

.03صالقديمة

)04(3921,Nikمنرقيقشراءتسجلالوثيقةهذهبأنألقائلالرأكيان

رأيااعتبارهيصحب(السابقالمصدرستروفانظر)خاصينأفرادقبل

مزرعةبستانيوبأنهمصراحةعنهميذكرلمالمشترينانصحيح.مصيبا

الذينالبستانيينأسماءمعتتطابقأسماؤهم.دانتلماانهالا،.الاميرزوجة

الىالداعيالسبب-للهناكفان،الاميرمزرعةفىالايكينودوفرقيتزعمودْ

المزرعةلهذهحدائقكعمالالايكضودويشترونكانوابأنهمالافتراض

تسجيلوانماشرا+وثيقةليستذاتهاالوثيقةفانذلكخلاوما.؟لذات

بشأنهاالتفاوضتموقدالاميرزوجةمزرعةصندوقمنسددتالنيالنفقات

.،كار-دم5التجارأكطابلاطباالخاصينالتجاريينالوكلاءبين

القاموس:دايمل)التفسيرنفسأساسعلىاهكلمةدايملتزجمةتقوم)41(

الماملينمنالثلاثةالاصنافان"التاليةالثمهواهديضيفوهوالسومري

الايكيمنمقلفةوهيمتشابهةوالنوسارتاروالدو،نودوالايكيالرقلفى

.(العميانمنهمهؤلاءكلليسانهغير)العمالنودو

يدالوتمن-للحددهاالتي-راينا-لما-نودوالايكيوظيفةهيتمك)42(

عيونهمتفقا-لانتنودوالايكي1بأنقيلوقد.ونيقولسكىودايمل،لافايي
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ذلكومع43((ُاوروكاجينااصلاحاتسبقعصرفى)حةلمهفى)!وداحد

التىالوحيدةالوظيفةهىالماءصحبنمدوانةاعدةهـ!هنمتهانالضطأمنقأن

كانواالأيكينودوانالمستنداتنمرفءنواحد.فلسببإلأي!ينودوكلبهاينهض

.()44(البستانمزروعاتحدودكأصن)كالإباربةالتراعمالؤىإ-ةحشَدمون

نودو-ايكَى)ا-اهماخرىطوأئفالأيكينودوبينفانذلكعداشما

3-?ب-ثى Meكَش-دو-نو-ايكَى)والالارقاءااإممالايأبم

-Gisمي-تي-مين Kin-Ti- Meوهذه.الأرقاءمنال!رفيوناممما

الارقاءبقيةمثلفهمحقاالحقيقيينالحرفيينمنافرادهايحتبرلأإ،خيرةإطئفةإ

كانهذاتالوقتوفى.()دثالبستانبمزروعاتإلأوا)!اد!جةةَىهـْ:لجو!5

وربما46(ةينالماهرالحمالءن-تاعةطبقةيبإدونرؤلغوناحرفيوناالآرزاء

خزنها.يتقررالتىالأخشابصقلفىاتبردامهمتم

هناكليس؟هكذايثَونوالمامارقاءدو-نو-الأيكَىكأنهلترى

نودوالأيكَىانحقيقةمنهذاويتضح.ارقاءكانوامنهمالبحضانؤىخك

هلولكنحقاكبيرالرقيقمنكانالذممماامدداوان.ويباعونيثصترونلَانوا

عامةبصفةذلكمننشخلصانيبرروبيحهمنودوالايكَىبحضشر!شاقعان

الخالصالميكانيكيالعملمنتماماالنوعهذانفساتتشغيلهميرادلانه

نودوايكيكممةديملترجملذلكوطبف.الكلمةمعنىيوضحهذاوان

نودوالايكيكلبأنيلاحطلكنه(لايبمرابأنهحرفياأي(أعمى)بأ-نه

.أعلاهالعبارةانظر)الواقعفىعميانايكونوالم

.7،17اوروكاجيناالىالعائد/جبالمخروط43()

.37ملاحظة99ص(11)

النوعية.نفسمناخرىوهستندات.513!انظر)45(

(fl)منالحرفيونفيهايعملالتيالمزروعاتانالمستنداتئنعددمنالمحروف

انتاجوانما،وغيرهماوالرمانكالتمورحمسبالبساتينفاكهةتنتجلاالارقاء

Sth.43.,041501انظر)أيضاجزئيةبصفةالاخشاب ' 43 . DP)واذا

تخصاشاالاعمالبماننفترضأنمستطاعنافىفانالواقعهوهذاكان

.الارقا+امنالحرفييننصيبمنكانتالاولىالدرجةفىالاخمماب
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ايجابياجوإبايهيءلديناالمتوفرالدليلان؟الارقاءمنكانوانودوالايكَىكلان

.(74ةلتساؤلالهذامؤكدا

الارقاء6منكانمنيثسملالذىنودوالأيكىوضنعقانالامريكنومهما

مزارع)الاهيريةالمزارعفىيناي!خرالماملينالاشخاصوضععنقليلايختلف

(4)6(المعابد nبينمابلادفىليسالاقتصاديةللحياةاجدامميزةحالةوتدك

.(مثلامصرني)القديمالثرقمناخرىاقطارفيبلحسبوحدهاالنهرين

بل)تماماالاشخاصبقيةذلكيفحلكانمئلماجراياتيتلقونكانوافقد

علىتحسب)أقمحامن(SILAسيلا)69و48اى()94(اكبروبكميات

وابالتتابعلترا93و99ر5ئمادلوهذه(كَال+اسا!-كورمقاديراساس

(IV)بأنهمالمؤلفاعنهاقالالتيالقائمةفىنودوالايكيمنجملةوجودانالواقع

سومرفىالرق"-لتابهفىستروفقبلمنأيضالوحظتقدالمجتمعأعضاه

يصمليكنلمانهالىهناالا!ئمارةوتجدر.1781الملاحظة93صالقديمة

اناسعلأيضاال!موليتم-لانبلالثصراءبطريقوحدهمنودوالايكيعلى

كاهنة،!تثشريالاميرزوجةوجدناولذلك.مختلفةحرفمن

فىالرقستروفمنمنقولة\172-73صالسومريةاللغة1قواعددايمل

الوئيضذاتفىمدونللراعىمساعدشراءانماك(03صالقديمةسومر

39112قمص1)نيقولسكيالارقاه1!ثراهمع

8(O)1(نمتر)برزوجتهمزرعةالىينتمونلوكالنداحكمخلالنودووالايكيكان

ناغير.نودو(الايكيبمضاشترتبأنهاالوثيقةفىامممهادون)التي

التيالحامةالقوائمفىيدرجونكانوابلحدةعلىتسجيمهميتملمهؤلاء

-كور-الوعينياتعلىيحصلونالذينالاشخاصقوائمبأنهاتوصف

اوكو-)اوالالجندفىذلكبماالجراياتيتلقونالذينالآخرينمع(با-دب

-Ukuاوض Us11154.)7الجندرمة(إرجالRtcيطلقلاانهومع

،انهمالا،ببساطة"رجال،وانماالقوائممذهفىنودوايكياسم1هؤلا+على

لحمالهالتماليةالموتبةفىيدرجونلانهمالصفةبهذهيعتبوونيزالونما

الوثائقفىواضحموكما،البستانييننفسلاشرافويخضمونالحد،ائق

.نودوالايكىمنيعدونولذلك،اورو-لاجينماعهدمنالمتأخرة1

ناالاجماعاتفىبلانفرادعلىلاجرايا!ميتلقوننودوالايكيانصحيح)25(

عليحصلون،الجنودأهثالهن،المحبدأشخاصهناخرىاصنافاهناك

الطريقة.فياتجراياتهم
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المقدارانحينفى(الواحد)ْالثمهر1فىغراماكيدو58الى92م!تيقاربما

63هوالقائمةدْاتفىوالمدوناسالواوالموظفينللاهاليصدرالذىالأعتيادىا

.(()1ْغرامكيلأو5/21حوالياى)صيلا

توضيحها6تمقدنودوللايكىتصدرالتىنسبياإلحاليةالجراياتكانتفاذا

هذهمثلفان"هؤلاء)2ْيمارصهالذممماالشاقالجسمانىبالعمل6مابمقياس

يبلغوالذىالصوف1منجراياتهملأحتسابعليهايحتمدانالأيمكنالحالة

الاضخاصطوائفكلتشملعامةاغوائمطبقاتسليمهايتم)(مينا"3ْاربمة

ىااسيادهميتسلمهاانتىالحصةتعادلحصةاعلىوهىالمحبدفىا!امدينا

فىيبيندليلوهناك.(4ْالحذائقةعمالجراياتتتجاوزوالتى6اصستاليونا

الاَخرينالافرادبقيةعنيختلفونيكونوالمنودوالايكَىاناخرىمناسبات

تخفضلم1-5414+5""1751-15!قماصنيقولسكيانظر5()

المقدارالى1،اوروكاجيناحكممنالسادسةالسنةفىالانودوالايكيجرايات

17TsaوTsa)18)سيلا36وهوالاعتيادي

علىيصملونالذينمنبأنهمالمسجلينللحمالصدرتالتيالمقاديرانمع)51(

واحدةمرةجراياتهميتلقونيكونوالمانهمالا،مرتينأعلىكانتعينيات

الفصل5صسيأتيماانظر).نادرةبصفةذلكمناكثربلالشهرفى

.(الرابع

القديمة.سومرفىالرق:ستروفائظر(ه)2

سنةطيلةواحدةنحجةمنتقصالتيالصوفكميةتقريبايحادلهذا)53(

.79ص(السومريةالمعابدادارة:دايكلانظرواحدة

ثلاثةأيضاالبستانيونيتلقىكذلك)DP.171":47"175":أ4)54(

.(الصوفمنمينا

العاملينللافرادالمامةفيالقوائمالخبزجراياتيتلقونكانواالذينبينمن)55(

ورد،الحرفيين،منطاثفةفىوالمجتنعيننودوالايكيمنثلاثةالمعبدفى

013)3وغيرهموالجندرمةالجنودمعجنبالىجنباذ-لرهم IVه!.

فىنودوالايكيأسماءذكرتوقد.جيناArjjjاحكممنالثالثةالسنةفى

(DP.11295)4أخرىحرفذويأخريناناسأسماهمعيةسوذمةالقا

055(11334)4-3مبايثرةبصفةلهمصدرتقمحجراياتعلىحصلواوقد.

.(5!لا:544،2رقم2-6،4يلالتعدنظرا)
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،الحيفاتاصحابثلكانوانودوالأيكىبعضوان(المعبد)َفىالعاملين

.(اضي)6ْالأرامنقطعا،دمل!ون

خمسةبينمااوو-باممبدمزرعةفىالعاملينالأرقاءمجموعويختدف

ال!نةوهيالأخيرةالسنةباستثناءمختلفةتواتفىرفقومائةوثمانين

كبيراانخفاة،عامةبصفةالذعورعددانخفضرعندمما

اعدادمعالاعدادهذهجممنامافاذا.""اقاضدالحروببدايةالىبالنسبة

يؤلفكانالارقاءعدداننبد(المعبد)7ْمزرعةفىامامليناالأشخاصمجموع

.المجموعمنالمائةفىكأصةالىثمانيةبينما

وواضح.وغيرهمالأرقاءقوائمفى!الثابتةاطائفةايرؤلفونالحمالون1وكان

غالبايستخدمونكانواالذينالماهرينغيرالمساعدينالعماليمثلونكانواانهم

وبمجموعهم.الأهراهفىمنلايخزنالقمحنsحين6الثقيلةالاحماللحمل

النساءعددكان6مختلفةسنينفىاربمينالىوثلاثينخمسةبينمايتفاوتالذى

(.)8ْامرأةينوعثص4!نواعشرثنبينيتراوحاْلهايبماستقرارااكثربينهمفيما

منهاناظريرأسهافرقةلَلفرقالىيقسمونكاالأرقاءمثل6الحمالونوكان

الحمالونكانالأرقاءءنتمييزهمواخرض.معاوالنساءالرجالعلىوتثشمل

.حدةعلىكلباسمائهمبلجماعاتصفةفىليسالمستنداتائمقوافىيدرجون

انظر)الاعتيادي1المعدللمقدارطبقانودوللايكىتمنحالارضكانت)56(

3Tsa 7 Rev. VII)يتسلمونكانوااو-باالالهةمزرعةفىنودوفالايكي

الارضمنالهكتارحواليأو(B(داr)بورالمنعثمرئمانيةمنثلاثة

DP..42,295-3عشرةثمانيةمناثنينيتسلمكيكونودو(الايكيوكان

وكان،2-3رقم413(رقم1)نيقولسكيه!ضارثلثىحواليأكطالبورمن

ربعحواليأيالبورمنوسبحيناثنينمنثلاثةيتسنماوربل>>نوالايكي

الملاحظة.تستحقنودووللايكيالخالصةالسومريةالاسماءوان.هكتار

وi-باالالهةمحبدمزرعةفىالعاملينالافرادعددمجموعتخمينلشض)57(

الفصل.هذا9تسيأتيمأائظر

DP.113و"15Sthو"Tsa.13!،2عدد1نيقولسكي؟انظر)!هـ(

.ءه()505الحمالينكلتسبلخاصةوثيقةفى37والرقم

.الجراياتقوأئمفىذكرواالذينالحماليقمجموعتطابق
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يا6الرفقجراية"ناؤلللحمال-صدرالتىامحتادةاا)قمحجرايةلَابرتوَ

حدالىوتصل(والممرأةللرجلار-!ايةنةسوْ:ءطى)سيلا36:بغاْلي!ْ

استثنائية.حالأتفىسيلا54-.6

الأرقاءلعضايحمالنالينن!دانالتأكدوحهعاالمحالم!ْا*ْزا
.-..-.كط!!.م

توفرلمالمستندإتانغيز.الماهرينغيراسمالامنامواإما6النساءمنسيماولأ

هـنأطائفةإهذهاعضاءءصغبكيلاحظانويجب.هذاعنبا-صا5برصاْلا

فىالن!اءتوصفلمكؤلك.سومرية6اسمايحملونءمما6إ.ساواإشجىال

لصفىْ(مي-سال)نساءءجردوانما(لًم)ا)رقيقاتمنبانهـنأ!لا؟!."

ندرفهوالذي.الافرادمج!وعاتفيهدونتالذيءخهالختامىا!زءإى9واوئبفة

التىالوثائقفىنجدانخهـ!ةا،لحاواْلها،حدةعلىيدس-نلَناكأؤيفاتاان

تصْما.خىالقواثماناوروكاتام!ح!ع!ح!الأالسنةلاتأريخهايىهـؤى

تصْمءواولادهمإسقيقاتاالنساءمعيثضركونوالذينويميرهمدولوالأ.!لأىْ

"نسوة"لانهنيوصفنالاواتىالرقيقاتالنساءع!سىعلى-إ)حمالأتاضسصاءا

ونصفمرةبمقدارتزيد(سيلا36)جراياتهناننجدكذلك")!ْبساطةب!!ل

.للرقيقاتالمضصصةالأعتياديةال!راياتعنأ!نمراو

المرقمطبقا)الجراياتيتلقوناسذيناالأدرادا،عتبارنجظراخذناماواذا

نلاحطانعلينافان6الوثاشقذاتأفيذكرتالتىالثالثةالطائفةوهي(أصنةصلةا

الأرقاءالىبالنسبةالأءصهومثلما6متجاْس"طا"لفةتعتبرانيملَاَتلأذه3بان

مهاراتمن،الحديقةعمالمعايؤلفونكانواالذينانيينوالبتالحدائقشعمال

)95(213:'113:Tsaالختاميالجزءفىالاالجموعتعطىلا.3؟243و

الجماعيةالكنمةعليهنوتط!قسويةالنساءكلتجمعوفيهاالوثا"قمن

صغيراكان)14(الحمالاتالنساءعددانوواضح،رقيقة"وهيالعامة

البناتالعددمذاقيدخلولا)175وهوالرقيقاتبعددقورنمااذا

الضروركطغيرمنانهيظنكانالكاتبلانذلك.(بهنالمرتبطاتا)ضغيرات

كنرقيقاتتسعمعسويةيسجلهنكانوانه،خاصةطائفةفىذصلهن

منهن.واحدةلكلسيلاستينعلى(يضا،الحمالاتالنساهمثل-يحصلن

عملية.بصفةرقيقاتكنالحمالاتالنساءانعلىمقنحادليلاوفرستوف)

المحرر
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ذكرناكماالماهرينغيرالممالمنكانواالذينالحمالينطائفةمثلأو6مختلفة

تركيبها.فىتمامامحقدةكمانت6تلكمنالنقيضعلى6الطائفةفهذه.قبلاذلك

،دو-شو-سل"الخدماي:الملكةبيتخدمالأولىالدرجةفىضمفهى

ينوالخباز.(ئى-نو)والحلاقين،ميإ-صالخرتو"الخادماتوالفتيات

وانتهاهبالكتبةابتداءوالأداريين،دو-ني"البوابينوإ()مو(ختيم)والطباخين

موظفىهيئةخلاوما."فيم،و(واصوكال6سلو-دوب)الموظفينبكبار

وب-ددلي(_إشاالجراياتيتسلصودطالذينالاضخاصطائفةضم6الملكيالست

بتربيةيحنونالذينوالرعاة6والمهاراتالحرفمختلفعنممثلينءايضا

توحيدهمتمالذينالناسواخيرا66رقالزوواصحابكاالماشيةانواعمختدف

الصناعاي،مي-تى-كين-كَش=الحرفيون،هىعامةعبارةتحت

"6)ْالملابسوصناعوالدباغينوالنجارينكالحدادينمتباينةحرفمقالماهرون

،)61"-.الانلو"التماثيلصانعمثلالحاليةالمؤهلاتذووالصناعحتىكمانبل

الحرفيين.ضمنمن

والحرفيينالادارةموظفيكبارنضمالنينودوالأيكيقوائمانوالحفبفة

ستروفبهقالالرأيضدمهمادليلاذا!ابحدتحتبر6والفنانينالماهرين

الخاصةالوثائقمعتتناض!بالأرظءخاصةسجلاثالطائفةهذهقوائميحتبروالذممما

عدهمالذين(با-دب-كور-لواجراياتعلىيصلونالذينبالأفراد

فيالمدرجينالأناسوضعبين-سنرىكما-فالفرق.)62(المجتمعاعضاءمن

الثانث.الفصلفىاليهااشيرالتىالوئائقانظر)06(

)61(8:1'17Sth

'29:0141:4:13asTو:244:0818

،هصا.التكوينشمكلة:ستروفانظر90صسومرفىالرق1ستروف)62(

،.والحقائقالمحرر-امتابهذامن46،47ملاحظة1فصل!6!،59

يوجدوغيرهمنودوالايكيقوائمفىبأنوالقائلةنفسهستروفأوردهاالتي

المجتمع،أعضاهمنللاحرارقوائميحتبرمااخرىوثائقمنالاشخاصبحض

سيماولاللارقاهقوائمالوثائقمنالنوعمذااعتبارضدخر2دليلاتعتبر

التكوينشمكلة:ستووفانظر.الاحرارطبقةمعادرجواالذينالارقاه

!هـ
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،الجراياتعلىيصلونالذينالأفرادووثائق6ويخرهمنودوالأيكيوثالق

.مؤكدةبصفةالأخرىمعإحداهاتناقضهالتبريرتكفيالتيبالدرجةكبيرالش!

والذين،وشكيرهمنودوإلايكيعمtدرجو،1الذينالأشخاصانهوالمميزفالشيه

الأنتاجفروعمنايفيالحملفييساهموالم،الارقاءمن،ستروفدامعده

يستظمونكمانوالكنهم6(الحدائقبانشاءيقومونالذيناولئكعداما)الرئيسة

المسجلونالأفراديلحبهكانالذيفالدورمباشرةالملكيةخدمةفيالأولىبالدرجة

بحدالاويتحدديتقررانيمكنلا'المزرعةفي6وغيرهمنودوالايكىقوائمفي

.الارزاقعلىيحصلونالذينالافراديفمالذممماالنوعهنالوثائقدراسة

يتسلمونالذينالرجال!صفةتحدد،دبا-دب-كور-لو"فحبارة

لماناسفرقبتعدادايضاالوثائقمنالنوعهذابدأوقد.،!تور)الجرايات

"اوش-اوكودااو،لوكَال-شوب"عبارةعليهماطلقتوانماتسميتهمتتم

الشضواسمطائفةكلفيالأفرادعددعلىاقتصرتقداعطيتالتيوالمحلومات

وغيرهم،نودوالأيكيوثائقمثل-تمقبالوثائقهذهوكانت.عنهمالمسؤول

فيأعاذكرواالذممماوالمرإتبالحرفانواعكلالىالحائدتنالافرإدبقوائم

منالمحبدموظفوهؤلاءبينمنوكان.باسمائهمانفرادعلىأوجماعاتشكل

بدرجةالمحبدفييوظف!،ساننا-را-كار-بى-توكأ-كَثلى"امثال)

معبدمزرعةادارةعلىالمشرفالىالكتبةمنالمزرعةادارةعنوممثلين(كاهن

امثالمن،القوائملهذهطبقاجراياتهيتسلمالأخرهوكانالذمممااوو-ياالألهة

منوالحرفيين،والرعاةوالبستانيين6الحقولزراعةعنالمسؤولالارضحارث

وغيرهم.السمكوصياديالأختصاصاتمختلف

وانعدامالحرفبينكبيرفرقوجودعدمالاقساممعظمفينرىانونستيم

الأشسخاصاولئكومراتبالأفرادلهؤلأءالأجتماعيةالمراتببينالفرقهذا

وغ!يرهم)63(نودوالايكيقوائم.في(منفصلةلرقمطبقاالجراياتيتسلمون)الذين

هؤلاءبيئادخالهوالشأنهذافىخاصةبصفةالغريبوالشميء05ص

.الادارةمنجزءاوضوحبكليؤلفونكانواالذينالكتبةمنعددالارقاء

.(بحدهاوما91صالقديمةسومرفىالرق:ستروفانظر)

.القادمالفصلفىسِزةبصفةالطائفةعذهتئسخيصتم)63(
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الأشخاصفيلشىالأخرىعنتختلفالسجلاتهذهانهوالواضحوالشىء

اصداراتبينفتراتفيرئيسةبصفةيقعفالخلاف.فيهااسماؤهمادرجتالذين

يتسلمونوغيرهمنودوالأيكىسجلاتفيالمدرجونفالأشخاص.القمحجرايات

بالقمحيزودونالأرزاقعلىيحصلونالذينوالأشخاص6شهرياجرا-إتهم

.)64(السنةفيمراتاربعءنتزيدلاوءالبااقلفتراتنمما

منالنوعهذافيلجدكاجناْاورو.حسصالسادسةالسنةففى

تمقد67(ءث-ةالحادياو(الماش!ر)6"او6(إس)ْالساالأصدارانالوثائق

علىمرتبطاكاناتملاحقةالأصداراتبينالفتراتمدةفيالتغيرفهذا.تدوينه

باصلاحوالثانيةيد)68(-فءزرعةمديرقيحيينولى9ا1:بحالتيناحتصالاكئر

عامة.صفةالجرايةنظام

لكلالمستلمةالقمحكميةخفضالأصداراتعددفيالزيادةيطابقومما

الذينللرجالتصدراخياالأعفإديةالقمحجرايةرَ،نتألأصلاحفقبل.اصدار

فورتش،أشالمنالدارسيقمنعددقبلمنالنتيجةهذهاستخلصت)64(

،701صالسومريةالمحابدشؤون:دايملانظر)وشنايدر،دايمل

اعتمدواالتيوالموادا.166(ملاحظة18صالقديمةسومرثالرقستروف

تماماأيدتقدالنتيجةهذهولكنلدراستهاالفرصةليتتهيألمعليها

أوالممكالاميرحكمسنةفيهالذكرلمْالتيالوثازقفىوردتالتيوماتبالمعة

البراياتلاصدارالاصليالعددبل-حسبتنظمالوثائقكانتعندما-

بعضلْىتسبلألارقاءأوالرقيقاتالنساهقوائمكائتفقد،الجاريةللسنة

فىنجدحينفى،لمجرايةعشرالثانيأوعشرالحادكيالاصدارالاحيان

يرقىوالتيالارزاقيتلقونالذينالاشخاصتخصالتيقيةابىغيرالوثاؤق

اكثرسجلتقد،اوروكاجيناحكممنالاولىالخمسالستواتالىتأريخها

.اصداراتأربحةمن

)01(12Sth No

)""1(13.SthNo

)67(221*05.DP

وظيفتهانالاالقوائمعلىالطاغيهويزالماEniggal)انكالأسمانمع)68(

ليحصل،ذلكمع،يكنلمالذيEnsugigiانثوكيكيالى!ايعهدكان

شؤونمدير-اكرفي)يدعىظلبل)نوباندا(مديرأومثصرفلقبعلى

.(القصر
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فى!نتالتيال!ةحصلضضيتط9!لهصةوهي،سيلا*الأرزاقيتلقون

)كانت.انمغصلةلل!رقمطيقاانجراياتأ.إت!صإ!ونالذينولكاسللحمالينتضص

علىانصباونيافالأصلاح.(قبلاذلكالىاشرْلاكمااعلىنودوالأيكىجراية

إىاقيدالأكأزا!يتلقونألذ.إنعلناستحطىالتيلدجراياتالثطريةالأصدارات

48-36بينتتراوحاعتياديةحصةالىعايهم-وزعالتيألقمحةكهخفضالى

.بلا،96،

الأرزاقيتعونالذيقالأفراديتسالصهالؤكلهللق!حالمزدوجالاصداركانولما

بكليقلجرايتهممجموعكانفقداشهرثلاثةبلشهرينلمدةليسيكفيهم

يفسرشهذا.شغيرهملوإوالأيكىْجرايةعنالمرةوضفمرةبمقداروةصوح

إلأراضيامنقطععلىي!لونالطائفةه!هافرادجصلالؤممماابىبجلاءبمدلفما

.7(الحينية)ياتالجراالىبالأضافةلهمتضصص

تشيرذاتهاداالإرزاقايتلقونالذينالأفراد!عبارةفاناحتمالكلوعلى

(Vالأفراد)1هؤلأءيتلقاهاالتيالاراضيقطعالىتلإلق!تاتجرا.إالىليس

الى98ْ/1منتتراوحكانتلأنها6عادةكبيرة.سيالأراتح!صبعاتتكنولم

قليلة(هكتارات4-2)الثلثينالىهكتارثلثمنا!كا(بور)الءن18/3

ةضاث3الأي!اللاتإيرانمما7-احةاكبرقطعتمضحكانتذلكومع.الشيوع

با-الألهةمعبدمزرعةمدير؟انكَاالىصحتالتيالقطعذللثآل?و-هـها

يتاقودْالذينالافرادقوائمعلىتحتويالتيالوثائقالىالاضهطرةوردت)!6(

السابقة.7!الصفحةفىالارزاق

اًرزالتعلىيصصدونالذينللافرادالجرايةقوأئمبينالمقارنةنكشف)ْ(07

.بستصقونكانواالذينهؤلاءجميعبأنالاراضيمنحتسرلالتيوالوثاذق

دْكرسواءغيرهمأمالجندمن!انوالصمواء،إقةالساللوثائقوفقاالجرايات

قدالوقتذللثفىكانوا،الحرفيةالطوالْففىدشجأوباسمهمنهمالواحد

)الاراضي.منتطعلهمضصت

مفصونبهوكتا،بحدهاوما33ص34-35الثصرق!جهةتيملدانظرا71()

.71صالسومريةالمعابد
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الدرجةفيولكن)74(الملكاقرباءوالى،)73"فًي!وا!الكاتبالىاو،اوو)73(

الذين70،(ةْاوش-اوكو)وال(لوكَال-شوب)الفرقا؟ظارالىالأولى

6بوراتئلاثةتتجاوزلأتزالماانهاولو)الباقيةالقطعمناكبرقطعهمكانت

للحمالارزاقاجلاءبكليوفرونكانواوالذين(هكتاراعشرفمانيةحواليأي

.امركم)76(تحتيحملونالذين

الواحدةمساحةتبلغالتيالأراضيمن-نسبياالكبيرةالقطعحتىقكنولم

ناحقيقةمنيتضعوهذا.حقاكبيرة6هكتارينحوالياىءالبورفلثمنها

الألهةمعبدمزرعةمناضافيةارضاس!جارالىيضطرونكانواماغالبامالكيها

مساحةوهنالمزرعةحقلفيالموجودةللقطعملاصقةتكونماظلبا6اوو-با

.77")لهم!صالتيالقطعمساحةمناقلاوممماوية

قبلا،قلتكما،يفسرانيمكنالارضتضميصاتفيالواضحالنقصوهذا

وضنيالاصاسيةللمضصاتاضاليةتحتبرالتض!يصاتهذهانالقائلبالأفتراةلى

عييا.تسليمهايتمالتيالجراياتبها

اقساآقوفيرطرففيالأختلافتوضحالتيالاسبابعنالكثسفولنرض

سيكون6اوو-باالالهةمعبدمزرعةفيالعاملينالافرادمنمختلفةوطوائف

الجراياتتتلقىالتيالجماعاتوضعدراسةالأولىالدرجةفيالضروريمن

ففي.الازراقعلىيحصلونالذينالافرادلقوائمطبقاالأقتصادممماودورها

لاحدىطبقا(بقليلهكتار14!منأكثرأي)بور2ر5علانكالحصهل)72(

اخرىلوثيقةوفقاواحدبوروعلى(Sth04Rev.,1111الوثا+ق)

.!ه958!:3-11

577055':711-6بقليلالبور"نأقل)73(

.04DP-ونصفبورالىبورمن)74( 577 ! :1 ,11-7 583-1 ' :11 6-3 Sth

1أة6-1)75 0 Sth 004 :6 2 DP. 958 R07:أTsa

سيأتي.ماانظراوش-والاوكولوكالالشوبفرقعن

61صالقديمةسومرفىالرق:ستروف)76(

7()V04ة:27"6أنظرDP. 583 " :2 3 " Sth

-589-
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الناءربانللقولحقيقيةقاعدةوجودعدمنلاحطاننستطيعوحدهاالنقطةهذه

اربعبلحسبالشهرفيواحدةمرةليسالجراياتيتسلمونكانواالذين

مراتثلاثبمقدارتقللامدةيشتفلون-لذلكطبقا-كانوا،السنةفيمرات

.)78"البقيةمدةعن

واواحدةالىينسبونالذينالأشخاصيكنلمبينتانليسبقوكما

التي-)الجرايات-كميةفيالفرقعلىكثيرايحتمدونكاالقوائممنغيرهااخرى

ي!لونالذينللافرادالاراضيمنالاضافيةالمنحالأعتباربنظراخذ،مااذا

اصداراتبينالفتراتعلىاعتمادهممثل(تقريبامتساويةتكون-ارزاقعلى

ايامخلالتصدركانتالجراياتانالمتوفرةالوثائقمنويتضح.الجراية

كلها.السنة

التىالأربعالوثائقكلعلىالرفاظتمالثالثةنخ!اوروكاجيناالسنة

واحدىالارزاق)97"يتلقونالذينفرادالاالىالقمحجراياتاصداراتتسجل

منشهرفيوالاخرى8()ْالصيفضهورمنشهرفيمؤرخةلوثائقهذه

اشهرفيمؤرختانالباقيتانوالو.متان)؟8"الصوفاصداراتعنالخريفضهور

.الفم!تاه)82(

ؤلمولوبرمتهاالسنةأيامطيلةتوزعالجراياتاصداراتكمافتاذاولكن

الح!لانذلكمنيستنتجانفيجب6الفرديةالأصداراتبينأطولفترات

كلها.السنةخلالأيضايؤديكان

(VA)25صالسابقالمصدر.:ستروف.

(SthNo..11-8 (Vi

النهايةسولىتحفقلمانهصحيح.الثسهراسممن.Sthلا805)08(

Sth.8.7)أ:اكا-نانشى"وهى Rev)وثيقةهناككانتلماولكن

الشتاءأشهرأحدفىأصدرتجرايةتسصلالسنةذاتفىمؤرخةاخرلى

فان(11313ول.6:)2-1(لَا-كيثنا-كو-دم-نفيا-ينوا)

الصيفأشهرمنيكونأنالايمكنلاالاولالمثالفىذ-لرهوردالذىالشهر

الالهة.بهذهاللصيقة

(SthNo.,0111 (AN

)82(9.SthNo

-959-http://www.al-maktabeh.com



منعددةبلاذلكلأحظناكماالقوائمهذهفيالمسجلينالأفرادبإنءن

6الحرفمختلفمنوالحرفيينوالرعاةالسمكوصيادي6الأداريينالموظفين

منجزءأيفيهـحصورة-فحلاتكونانيمكنولا-فعالهاتهمتكنلمالذين

الحمالهناك،سنرىكما،(ْلوكال-شوب)الجندغرارفحلى.السنةأوقات

أعمالوفمابلحسبفصليةأعمالفيلش!بةخدمونكانواالذينالماهر.دتضير

السنة.أياممنثابتةفترةبأيةتكنْمرْ؟بطةلم

الافرادسجلاتفيالمدرجةالطوائفلمختلفاوثقدراسةالىالانلنتحول

تبدأ6وغيرهمالارقاءقوائممثل6السجلاتفهذه.الأرزاقيتلقونالذين

6اجنودامنبانهميوصفونالذينالرجالطوائفالىالجراياتاصداواتبتحداد

.نجظارهم)83(باسماءإلاغيرهمعن.إءزونولا

؟ترىيا(كَالشوب)الهؤلاءكانالناسمنصنفاي

،ة"8(.الحسكريونالمشوطنونأممما،المحاربين"منبانهمعادةيمهزونلَاأنوا

محترفينجنودوجودفكرةالىيشيرلأنهالاقلعلىدقيقغيرالتحديدوهذا

لاخدمةعرضةهؤلاءكاناذاوحتى.منهم(لوكَال-شوب)ااي!ش)م

حكمعهدفييذكرونكانواماغالبالوكَال-الشوبهؤلأءفان6العس!ر-بئ

المامرينغيرالممالمناالأولىوبالدرجة6البسطاءالحمالمنبانهماوروكاجينا

كانولقد8"ةْاليهمتعهدكانتالتيالاعمالصفةعنذلكعلىحكمنامااذا

لاغراصْنظمتوثا؟قلْىالاشخاصهوْلاءأسماءتبينالتيجلاتا&ادكأجت)-8(

13نقو&مكي)م!فيضلفة CL.3.:تي.سياْمانظرا

.ص!3يةالسومربدالمعاوادارة:!،313:أصسومرياالقاموس:إهلدا)84(

-شوب-المحاربون)،16-17صالقديمهسومرثالرق:ستروف

(لوكَال

8()Oأعطاهاالتيبالصفةيأخذ(لدايههيأهاادء؟علىيسهخضد)إر!إنهتإك

منقولوهو33صالسومريالمعبدادارة4إكضافىلوع،لللثموبلىتابدش

المادةحتىولكن.133صصةأقداسومرثالرق:ستروفضاب3ن4

مزرعةفىoودورلوكالالشوبوشصعصفةلتحديدلكفيلديْ.المتوقرة

.أوه-ة،الالهة!بربد

-016-
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ا،رض1حراثةفي6الزراعةفىواسعنطاقوعلىخاصةبصفةيستغلعملهم

بل)وكَالالثحوبنظاروكان6الأهراءالىنقلهوالقمححصادونمما6زرعها"

طءالرؤو!".نتانهماعتياديةبصفةايضايوصفونالاوكواوشطائفةنظاىحتى

ال!اءفيالزراعمونالرؤوساءمثل6مسؤولينوكانوا،ابين-ساكَا""الزراعيين

يزوإونوكانوا.الحقلأعمالتنظيمعن(انكَار)والمزارعينءا،خرين1

الممزرعة6الرئيسةالمخازنمنالقمحوبذور(يثالمحار)الأنتاجبوسائل

ناو.إمحىب.الأهراءفييخزنونهوالحصادأياميجمعالذممماالقمح-يسلمون

رئيسم!"لقبيحملون،لاسالشوبشرق؟ظارءنالبمضولكأل!اْدهافصليا،حى

مطكالأنذلك-اللقبهذايحملكانء!ظمهمانبلحسب،ثراعي

نظار6وداموكاواميلامسودكاوإينامءواوشينردا6وضشيلودوككاانمينزيو

.ايضا"86(اللقبهذايحملونكانوالَواوشالأوطائفة

اصنافوافيالريأعمالفي1!اللواضموبااست!حدام!ااكءا!عن5وكان

منالاعفمالق!منم6جليةبصفة6يؤلفونكانواحيثالتربةأعمالمناخرى

هذهفيي!اهمونالذينالأخرونفيهكانالذىالوقتوفي.اماملةاإلئنوة

يعملونلومَ،لالشوبكان6ادانةءلىباسمهكلا!سرلاتافيبدرجونلالأعمها

؟)87(للعملفرقصفةفيابا-إ

ؤطعومنهاةمايقومونلوكَالالشوبكاناعتياديةاخرىوظائفوهناك

بنفليختصولىْ؟اظروهمكاناب:ءالأكأصاب)86(وحشأ!كصب)88(اَ

هـنالةصبنقلفييساهمونلداموالتابعونالأوكواوشوكان9()ْالأخشاب

تسجلملأحظاتمع-ودامو،انيمينيزونشملود!عثرجالؤثتا)و)تممْ(086

فىاحةولاأعمالفىلَينالمشارمنأنهمإوصفوااإذلنالر-الابعض!ؤ،ة

لوكالالشوبنظارمنوهماوانيميضيزيكاكاوصفوقدالمحبدمزرعة

نيمينيزيواكاكاأعادوقد(بينا-نغاسا)الزرايجنالرؤساءمننهماأإ

بعدالدولةمخارْدْالىالمحارثالآض-ينالزراءب*بئالرؤساءإقصةمعوازام

.(287عدد1نيقولسكي)العملاكمال

(Tsa23 DP.635-632! 6371 644964, (AV

)88(3611036,358-351.DP

)98(033681366000

DP.3051194و281،284رقم1نيقولسكي!().
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:صفة-البناهأعمالفييشتركونلو!الالثسوبكانواخيرا)19(اخرىالىمدينة

.)29(مساعدينعمال

بالدوراطلاقاتغطىكانتكمحاوبينلوكالالشوبأهميةانيتفحوهكذا

.!بطمزرعةفيالأقلعلىاو6الأميريةالمزرعةاقتصادفييلعبونهكانواالذى

ماهرين.غيراعتياديينكعمال-اوو-باالالهة

اي!ده.تجندونلوعالالشوبكانفقدالحسكريةفحالياتهمالىبالنسبةأما

التيالأسسوبنفصلى6العامالتجنيدأساسعلىبل،محترفينجنوداباعتبارهم

يريةالاهبالمزارعلهمعلاقةلاالذينالسكانمنالحامالجمهورأفرادبهايجند

سَمكانتالذينالماهرينالحرفيينبينمنذلكمثال6المحابدمزارعأو

قوائمافييدرجونكانواالذ.،نالرجالبينمنوكذلك6كبرةباعدادتعبئتهم

وغيرهم.نودوالأيكَي

المزرعهفيالحاملينمنالأولىالدرجةفيكانواوانلوكالالثسوبانغير

واوكا؟6الاراضيمنتخصيصاتيملكونكانواالواقعفيانهمالا6الأميرية

-ؤوأرزلكالأحرارالسكانبقيةمعمتساوقدرعلىالحسكريةللخدمةعرضة

ءصرفي(1+(كووروش!ادمثل6لوكالالشوبكانفقد.الأرقاءمنليسوا

ألىبانتما؟-كانواوانالمحليينالسكانمنجزءايؤلفون6شروباكوثائق

لم،ؤبلاذلكلاحظتانصادفكماءيةالاميرالمزارعفيالماملينالأشمخاص

حقمنكان6اوروكاجيناشرعهالذىللنظامفطبقا.المجتمعنمماأعضاءيظلوا

كليمل!ماالتيالارضقطحةعلىوذلك)6الرمم!آبارينشئواانلوكالالشوب

يىيعوان6وماثةدارامنهمالواحديمتلكوان(التأكيدوجهعلىهنهمواحد

.1()الحرةالخاصةبارادتهمنهاايا

(1305 )y!ء.

)!2(123(96.)DPئين.البنامعيةسويحملوننواكالوكالشصوب

العهل)علىقادرشابأو"ملى"يةالسومرفىتعنيGurusكوروش)،(

فىدياكونوفلرجمةانظرْ!و7المجموعة.ب/جاوركاجينامدونة)001(

ذكرواالذينأ!)وكاالشوباناْي20صه1عدد51!1لا51مجمة

،ش!الالفمنيتضصح،)الامير(المعبدهـزرعةأشخاصالىيعود،رْو!انواهنا

اءرته.تحتيعملورْكانواالذيالتاظرالى

-629-
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الشوبفيهاذكر!اجناالخامسة!-اوروالسنةصقوائملدينا

الطائفة.هذهالىينتمونلأأيضااخريناسماءذكرتكما6بالاسماءلَاللو

منهاالوأحدةتتألففرقالىيقسمونسويةوالاخرونل!وكمالالشوبكانولقد

تذكركانتالذينالنظاراحديرأسهمشخصاوعشرينخمسةالىعثرينمن

الافرادذاتهما(الحالأت)9ْمحظمفيالنظارانومع.القوائمفيأسماؤهم

فرقعنكمسؤواينوكاللالشوبجراياتقوائمفياسمائرهموردتالذين

توصفتكنلم-الوثيقةهذهفيسجلتكما-فرقهمانالا،لوكالالثىوب

وزعوابطريقةقدالأشخاصلانذلك.الجرايةقوائمذاتالفرقبهتوصفبما

جميعا6انهمغير)9ْ2(اخرينظارلسلطةجزئيةبصفةيخضعونوانهممختلفة

رجالمجرد"بانهميوصفونكاْلوا6الاخرىالفرقوأعضاءلوكالإلثصب

.(اوباروم-او)اوو-باالالهةالى.نجنتمون

السكانمنأكبرتؤلفْعددالكنها،النوعذاتمناخرىقائمةوهنادُ

1)ملموسجمشكل Atحكممنالسنةذاتمنمحفوظة(009منبدلاشخصا

لغرصْخظمة5وهيمختلفمعنىلهاالأخيرةالقائمةلكناوروكاجينا)1ْ3"

حسب6،اوو-باالاكالىينتمونرجال"قائمةليستفهي.أيضامختلف

"9(ة"ْكام-ارينا-اما-لو!المحاربينمنقائمةالاولىالدرجةفيهيوانما

الما)-ثيمتبرالذيالشخصاسمحذفوقد،اوروكاجيناتصرفتحتوضعوا

(1°ْ)الحالة.فيهؤه6سابقةوثيقةفيذكرالذيشكَثصكَكالملكةأي6لهمالحقيفي

وافماوحدهملوكالاشوباتضملاالقالْمةهذهانهوأيضاالمهمومن

افنينجموعهـم5يبلغ)متباينةاختصاصات1وحرفمنعديدينممثلينأيضاْ-نف!م

المترجم-((Ugal)اوكالالسوهرية/تالمراقبأوأخاظرايسمى)101(

)201(136055

13نيقولسكي)301( sac

(1 4لإهادنظرا(4ْ 7 ' 'ACVما-ا)يولسا(ْنا-يض!را-ماا)لكلمةاو

.(كام-.لنااش

184،السماءحافةالى=شي-إن-و"3!،3رقم1نيقو&صكي)501(

شربو-لوكال،اوروكاجينااوو-باروم-أوكام-ارينا-اما-لؤ

.(السنة)تأريخاوش-بي-زاحككامساكي=لاكاكا-لاكي

http://www.al-maktabeh.com-ب!69-



جطةبين!3ومن9(()6ْالحرفيين)صفةهيمشتركةصفةتحت(بحينوار

.)9ْ7"وغيرهمنودوالايكيقوائمفيذكرواأشخاص

ضثكيل.بحد6الأشخاصهؤلاءكلاننرىانأهميةهذاعنيقلولأ

وهنةلدبوحدهملوكالا)شوبمنتتألفتكنلمالتيالحسكريةالسرايا

بالا%.افة)بدأواؤد6اخرىحرفمناخرينورجالالحرفيينمنكبيرعدد

لوكالالثموبان؟ل.محاربيناسمعليهميطلق(لوكالالشوبالى

تحتخدمكا!تاكيالسراياكانتفقدوهكذا.عنفصلةيةعسكريةسررؤلفون

رجال!ةينهمومن!لوكالالشوبمن-ثمألف(البطل--ا!-اور)ادامرة

المزارعين6منوجملة(وانام6كاوشوشلودوكSامثالمننفسهالاورسابَهه

رجلا13!!مر.إةضفهنأكريؤلفونكانو!الذين6الطيورومربىوالرعاة

1(!.()238من

ح!-منالسادسةالسنةالىتأريخهايرقىاخرىقائمةهناكتزالوما

51،6!ا5ضدالعسكريةالحملياتباندلأعحددتالمَيالقائمةوهي6اوروكاجينا

الساياكاتركيبلأن6لهامطا.قةتكنلموان6سابقاوصفتالتيللقوائممئسابهة

تمالأالنهجنفصرعلىالقائمةوضحتوقد.ا(9ْةمختلفةنت؟6محاطدتهاواسماء

وخمسةمائةالقائمةفيادرجواالذينالرجالبينفمن.الطريقةبذاتواختتمت

يادوء=امخا-كو-ارين)ادمنباممهوياتهمحددتوخمسون

لوكالهلكوبالمطاقوألرةم.(كام-ينار-اما!منعشرواثنا(91السمكةْ

3-3،5،4رقم1نيقولسكي(6،01

6!؟،3،6رقم1)تة:لسكيJ!لاايلسوى1اوكوشمثل1()70

1,6Sth 17 R!16,318,15و3،6،4قمر1لسكيقوف،خنماSth

،15،8:316عدد1نيقولسكي)اكيل(كيدْ-اداارْوكالشافي

Sth18.1:1و8:8 R

اك!كا,111،131(80)

"DP.ك!120605()!0

=ام-بيش-أشيالشاكمةهذهعلىأسعبارةاهذهتقرأأنالمحتملمن)011(

.المحرر،-؟ايرومبا=بيش-شو

-164-
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!-!أقليزالانام6القاسمةهذهفيالباقيءالمحاربين"جمهورالىونسبتهم

اوروكاجينا.حكممنالخامسةالسنةالىضودقائمةفيورد

طاظقهـ-6.نأيالىبالنسبةلوكالالشوبحالةانفنقولالكلامولنرجز

ء-لر،هشمدونالذينلدس!انالحامالجمهورحالةعنتختدف6جنودأوكحمال

.119(اووة-باالألهةمبد

الجندمن6مالسببءيحتبرونوحدهم(اوش-اوكو)الكانبماور

حروتخةصوفيمحناهافيتتطابق(اوش-اوكو)الكلمةلأن،المرشفين

291)(يدوش)الساميهال!لممةمع )Redu).اوش.الاو؟صةانذلكومع

.شرعةفيدني511الحملمهمةمنينمتحرريكونوالم-قبلاذلكلأحظناكها-

نفسيمارسون،دامولاامرةت!تاوشالأوكولَانؤلمقد.اوش-باالألهة

،الحقوليزرعونكافواالذينالأفرادبينادرجواوقد.لَاللوكالشوبالواجبات

تفللااكرإةأعمالفيتستخدمالتيعملهمقوةوكانت)139(للمزرعةالتابعة

يستخدمونكا؟وافقد.يؤدوما)491(لوكالالشوبكانالتيالأعمالعنكئيرا

بصفةْالنقلأعهالوفيالاخثصاب)699(نقلوافي91()ْالقصبقطعنيأيضا

.نقول-يكونوالم،لوكمالالشوبثل،اوش-الأوكوفانوهكذا)7عامة

المحنىتول!سيعفىتماماءعميباا!دايهلَانهذهالنظروجهةالىإ،لنمسمبة)111(

اهستوطنينمنبآنهماياهمووصفه)وكالالشوبعلىأطلقهالذي

"الرجالوشموله"دقةبكلذاتهااعلمةاهذهت!ضيهكما)."الحسكريين

وحدهملوكالأشوباأعدأدهم.شممللاالذينالارزاقيتلقونالذإن

ورعاةوالمزارعين،يينالاداشالموظفين-رأيناكما-فشهلوانماْحسسب

61صيةالسومربدالمحاشؤون-الحرفمختفمنوالحرفييئ،الماشمية

2)447دا.بمل)112( Aبيميش.شاسي-ريد:-اوشاوكو

!دس,8,23فى.عول,6238.0.622)113(

14(-)\8-711,036!!.

أثل0،ا,2811فى,2823-1,11)115(

DP.ل!63)116(

،705.ع*111)117(
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لنفسيتخدمونالسدمأوقاتفماكانواوانهمكاالمحترفينالجندمن-.صراحة

الماهر.غيرالعملمنالنوع

والأوكواوش)وكالالشوبمعسويةاسماوهمالمدرجةالاشخاصبقيةأما

والأحتصاءاتالحرلْىمختلفوممثلى6لاحيةمنْالادارةموظفييؤلفونفانهم

تذكرولم!الزوارقوأصحابالسمكوصيادىكالرعاة6الاخرىالناحيةمن

الةوائم(،هذهفيممثلجد!صغيرجزءفيالا-سنرىكما-الاخيرتانالطائفتان

الافرادأجاهلهوْايىالاشارةتجدرومما.الحرفمختلفمنوالحرفيين

بصفةالملكيالبيتموظفووكذلك6تقريباكلياتجاهلاالملكةيخدمونالذين

عامة.

الافراد"نالرشسةالطوائفكلالأعتباربنظرنأخذاناستطحناوقدالان

وبذلك6السجلاتمنمختلفةأصناففيادرجواوالذينالمزرعةنمما،الحاملين

اوو-با-الألهةمعبدمزرعةوادارةتركيبعنوضوحاأكثرفكرةعلىحصانا

ودورمكانلَثرأبدقةنحددانفيهنستطيعوضع/فيأصبحنافقد6.مجموعها

المزرعة.لأقتصادالعامالنظاع!فيالطوائفهذه

"ختلففيادرجواالذينالاشخاصهؤلاءووظافاأوضاعقارنامافاذا

النساء"سجلأممما6الاوليينالسجلينانموادهانتيجةالىسنصلفانناالسجلات

إصفةيمملونالذينالملكيالبيتيضمان"وغيرهمنودووالايكيد!"الرقيقات

لأولادالاهير(التابحينالأفرادسجلاتمثل)بلاطهاوخدمةالملكةخدمةفيمهاشرة

يحصلونالذينالأشخاصقوائمانحإنفي6تماما(ني-أابيل-ابيل-لوا

الفين(بفتح)المستغلينالأشخاصتسجل(با-داب-كور-لو9الارزاقعلى

ءكمجموعالمزرعة-في

اشقيقاتالنساءاستغلالدْلكمثاللذلكتبحااستغلالهمصفةوتضتلف

لملكةالمباشرة1الحاجاتخدمةفياساسيةبصفةيستخدمعملهنكاناللواتي

الطرازن5المحدصالرقسمات،مادرجةالى6عليهتظهروالذى6.وبلاطها
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ال!وفوغزله-اعدادفييعملنالرقيقاتالنسا+نصفمنأكثركانفقد.الابوممما

.9(18)(55%حوالي)

.6القمحطحنانمماجزئيايستخدمن6ذلكلأحظناكما6البقيةوكانت

الخنازيرترإيةف!واخيرا6الجعةصنعفيوجزثيا،المطبخأعمالفيوجزئيا

والماعز.

مرتبطين4وغيرهمنودوالايكيقوائمفيالمسجلونالاشخاْصكانوكذلك

يجندونالأخرونالحدائقوعمالىنودوالأيكيكانفقد.الملكةإبيتمباشرة

تثصضالأهيرزوجةسوىأحدانجدلمولذلك،البيتهذامتطلباتلتلبية

.نردوالأيكيبشراهتختصالتيالمماملاتفيكشار.بةاعتياديا

الذ.إصالافرادمنكبيرعددعلىتشتملالقوائمهذهفانذلكعنوفضلا

فادْزاخير!.اإلمكيةالاسرةلأعضاهشخصيإنمرافقإنبصفةيتصرفونكانوا

صضوغيرهمنودوالايكيسجلاتطرازفيذكرتالتي"الحرفيين"طائفة

اسصرةالمهالحاجاتبتلبيةوانححبثمكلتقومكانت(الان-لواالتماثيلصانحي

حيوافاتلأةخر.ليةيقوءونبانهمالسجلاتهذهفيالرعاةذكرولقد."المل!لبيت

للذبح.المعدةال!هـوالحيوانات

يستخدمونيكونوالمالذينالأفرادبينالأرقاءمنالحاليةالمئويةوالنسبة

6الممل!ةالثمخصيةالخدمةيْيحملولىْكانوامثلما6الأنتاجفيالكثرةهذهبمثل

هبد5زرعة5فيالعاملاتاتالرقيةالنساءودوروضعالىبالاضافة-تؤكد

.الأبوى)الرقنوعمنكانالرقبانالقائلةالحقيقة-اوو-باالألهة

الافرادتص--جلوغيرهمنودووالايكيالرقيقاتالنمصاءقوائمكمانتواذا

أصااتضمالارزاقعلىيحصلونالذينالأفرادقوائمفانالملكةبيتفيالعاملين

143مجموعمنرقيقة!7كانجيناJ,?4$احكممنالثانيةالستةفى1181(

حكمهمنالخامسةالسنةوفى(DP.)112وغزلها)صوفتهيئةفىيعملن

فى3يعماشمضهنوسبعونواحدةكانت1/1Tالىالرقيقاتعددانخفضحين

(SthNo.22الصوفتهيئة
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اوو.-باالأل!ةمبدحاجياتلَلبتلبيةيقومونوءأكثرعاءةصفيةذااطهم0ثكانْ

رْيسةةصةةكانتْصهمك6القوائمهذهتترأسالتيلوكالالشوبفيقانذلك

المزرهـةاحاص!ااخرعملاداءالىبالاصافةالزراعىالعملأصنلأفمختلفءفي

وأ(دو-سو-سل)الضادءاتالتيَضمئمالقواوجودعدمان.كمبصوع

6ولاطهـ-اللملكةااباشرةبالخدمةترتب!عناوينأوأصنافأيةيحطونالذين2

م711ترا!--رزه5فيالمسجا!نالأفرادا.مرانفالواضح.قبلاملاحخلتهتمتقد

عامة6بصفةاوو-بالألهةمزرعةومتطلباتحاجاتتلبيةفيأيضالمملونكاْلوا

فوائمفيالمسجلينالعهالمثلاإلمكيبالبيتوثيقاارتباطامر-بخطينيكوْلواولم

2.حابوأالصصكصيادىسكللىأوسعمقاسفيحتىقنطبقفهذه.نودوالأيكي

المراعي.فيالما:بةيرإونالذينوالرعاةلاالزوارق

المختلفةاطرقا،واضح.شكليبينوالوظائفالأوضاعفيالفردتىهذاان

قوانموكذلك6وغيرهمنودوالايكيقوائمفييسجلونالذينالأفرادلتهيئة

الما!تبيتوثيةاار-بخاطاالمرتبطونفالاولون.الارزإقيتلقونالذينالأفراد1

الاراضي6ةطعلزراعةلديهموقتلأ6استخدامهمطبيحةحسببهوالمحددون

الثصهر.فيواحدةمرةاطمبصدركاملةجراياتيتسلمونفا؟مملذلكونتيبة

الذينالأفرادقوائمفيالمسجلونالأخرونوالأشخاصلوكالالثصوبأما

4-3فا6ابلاط+باباشرة5مر-بطاعملهميكنلموالذينارزاقعلىيحصلون

عنهمتةهـح؟أنتالجراياتبحضوان،أطولف!راتنممابجراياتيزودون

الاراضي.منقطحابمنحهمعنهاويحوض

والذيناوو-باالألهةمزرعة.فيالارزاقيتلقونالذينالرجالحالةتبين

جماهيراستملالان6الملكةبيتخدمةفيوليس-خاماالأنتاجفييعماونكانوا

.شارع!الا.يريةالمزارعنظاميبتلعهكانالذىمحلياالمنتجالشحبمنواسحة

واوروكما%ينالوكمالنداعهدىفيالأقتصاديةالحياةاصاسيؤلفكان،(المهبد0

عرضيةبطريقةالكاملالرقعملاستغلاللديناالمتوفرةالمصادروتحكس
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الأرقا،لان(ماحدالىايضانودوالأيكيوعملالنساءعملخلاما)تقريبا

الطمامحجم!وراعنيفصاونأوءيختلفونكانواالأميريةالمزرعةفيالمستخدمين

(اراد!(ايرى)فالكلمة.المزرعةأعمالفيفي!ركونالذينالسكانمن

اله-جلاتفيتظهرلمأجنبيبلدمنالمجلوبالرقيقحرفيةبصفةتحددالتي

.د!خ!دعنهنتحدثالذيالحصرف!مستحملةكانتانهـاولو6الرسميةالحسابية

تراؤهـماسجلالذيننسبياالقليلونفالارقاء.9(91فردياةالمملوكينللارقاء

المحروفةالحالأت!لىنمما-كانوا،اوو-باالالهةمحبدسجلمنوثائقفي

ارؤطه)اءشراعلىمثالينففيا"2ةْاعرضيةصغيرةجماعاتفييثمرون-لدينا

Lutتوهـ-لَونو+لواؤبلمن9(92()بمار Gunu - Tur)

اولئكاباءكان6لوكا)دازونجةبرنمتراقبلومن6"إنترزي"الأميرإزوجة

قبلمنالاطفالبيعانملاحظتهتجبومما.ا")22كباعةيتصرفونالأرقاء

.ايضاة،29(ا)!اليةالحصورلَلفيالعرإقفيواسعنطاقعلىمطبقاكانآباكم

الأمراءمرْارعفيعملهمواستغلال6الحربفيالأعداءاسرالىنظرناماواظ

تضبملا-ذلكشاهدناكما-لديناالمتوفرةالمصادرفان6العصرذلكفيوالمحابد

حكمالذيلكَشاميركَودياالىء:-وبةكتابةمن؟هرففنحنمباضرا)24(دليلا

91لعددا1فقو&صكيذلكصا!نطرا1(1)!

تسصلالتي(Nik،فى392ول40Fo)440-دالوثاازتالىبمالاضافة)012(

علإ!ا-ع!لألتيمياءالاشةجنمنDP.513أيضاانظرنودوالايكيشراء

نيتا(.-)سا!رقيقراعذكرورد،كتاجروكالتهأثناءاوروكاجيناالممك

دومو.-نيظ-ساكوطفلين)سال(وامرأتين

الكهتوقية.منو)طئةطبقةبؤلفونلَهةةهوْلاءلَان)1!\(

(34 )NY V.473!لههـ+يTCالقواعدكتابهفىدايملقبلمنالوثيقةنثمرتول

.173صالسومرية

نودوالايكيشراءتممثالينفي؟الاخرىالحالاتفيالارقاءصثراءتمممن)123(

ؤكالة،ثطرعنالارتءشراء%رىآخرينمثالينوفى.الهستانيينن5

المحاملات.فىالاميرمزرعةيمثاونكانواالذينالتجارطريقعناينرجارية

.عيلاممعرئيسةوبصفةالاجنبةالاقطارمعالتجارية

عيلا3معوالحروبالسومريةالمدنبينالمسلحةالاصطداماتأنصحبج)124(

يستولىالتيالمخربةالمدنكانتماوغالباالوقتذلكفيضمائعةكانت

!هههه!
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الأنشائية.الأعمالفيمثلايستخدمونكانواالأجانبان6مانوعامتأخرةفترةفي

مثلماالحمللغرضتجنيدابل6الحربلأسرىاستغلالأيكنلمهذافانذلكومع

.)25(العراقبلادمنمكانكلفماالمحليينللسكانبالنسبةمطبفاكان

نذوربصفةالمحابدالىالحرباسرىتقديمعنشىءايقعلن!معولم

ملوكاحدلاريموش،)*(حكمعهدالىتأريخهيرقىذلكعنمدونمثال؟)واول

لولرالحالةْهذهمنلأنهللرى،ْالعدومنهاينتقمكاسحبهجومعليها

نا.؟كبيرةبأعداديسترقونكا؟واالاصرىبأنللطكيدكافيةأسسا

الاسرىاقتيادعنحسبمباشرةْاشاراتتعورْهالاالاقلعلىمصادرنا

التيفالكتابة.مناقضادليلاتهيءانهابلكأرقاءالمننصر1البلدالىبالقوة

المغلوبين،الملوكأسرتسجلكانتماغالباالفاتحينبانتصارتحتفل

الصددهذافيمنالوخير.الحرباسرىجماهيراقتيادتسجللمولكن

ملك"ايناْلمداانتصاروصفعليهادونالتيالشهيرة/الحقبادْمسلةهو

رويقدايناْلمان!عمارانومه،.لهـ،المجاورة"اما"مدينةعلىلكش

أيةفيهنردلمانهاالا،فيهالمبالغالشخصيالتمجيدعلىتقتحربعبارات

فيقتلواعدوا0036انقراناذأتهالوقتوفي.الحرباسرىعناشارة

ناوالواضح!امالاأسوارل!تالاعداءْالجهودذبحالىبالاضافةالمعركة

الكتابات:ن)توريودنبأيضابقتاونكانواالحصرهذافىالحربإسى

بدورهمامّارجالاستولىوحين.7-18مجموعة1.صالاكديةالسومرية

بذاتيتصرفونكانوا،اوروكاجيناحكممنالاخيرة1ا&منةفىلكشعلى

اقترفهاالتيوالانتقاماتلكشسقررويصفالذيفالرقيم.تماماالطريقة

الأمن1الىيتطلحونكانواالذ.بنالسكلنذبحالىبالاشارةمليئة15،"اجنود

الوثيقتان1وهاتات36-38المصدر)نفسوالمعبدالقصرأبنيةفىبالاختفاء

الوجهحليقرجلصورةيبيىْأسبقتأريخمنلوحمعمقارنتهمايمكن

لتمثيلاعنيادية1بصفةاسنخدمقدالطرازوهذاشواربأولحية)بدون

انهوواضح،ظهرهاءورايداهاوثقترجلعلىبهراوتهيهويوهو(الاله

باريس،كلديافياكتشافات:يزيوهوسارزيكديانظر).حرباسير

.2جا!1884-21

عنالحديثفى15(:)401الا-لدية1السومريةالكتاباتتوريودنجان12("ه

اعخماديؤكدأنيريدكودياكان،سوسهومنعيلاممنالناسوصول

معسويةللعمليجندونعيلامسكانكانفقدالوقتذلكفىعليهعيلام

الاصميين.العرأقساكان

الحكمتولىالعظيمأكدملكالاكديلصر-ونابنهوثط*-أول3ريموشوله(

0227سنةالى2278سنةمنسنواتتسعحكمهداموقدوالدهوفاةبحد

.الميلادقبل
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ان.هولكشلحاكمواضحةوبصفةالمعتادالشيءانغير.أالأكديةالسلالة

المعبد.مزرعةنظاع!يبتلعهمالطريقةوبهذهالمجتمعافرادكلالمعابدالىيحول

6الزوارقاصحابمنفرقةجمعانهكَوديايذكركتاباتهمنواحدةففي

.)نوباندإ(عليهمالمشرفمعسوية!ننغرسو،الآلةبخممبددو(-)كاركشبطهمور

تقديمتسجل6المعبدبناءتتناولمطولةوهينفسهخلفهااخرىمدونةوهنادُ

ننغرسو)1"الآلهالىسكانهامعالقرىمنعدد

الأسرىعملاستخدام1يجحلالمحليينالسكانعملاستغلالتطبيقانومع

بهذااليهالاشا!ةتجدرماانالأ6ضروريغيرواسعنطاقعلىالمسترقين

بالمزيدحفلوقتفيحصلقدالاستغلالمنالسابقالطرازانهو6الصدد

الرقيق.لحملالمحروفةالمميزاتمن

مزرعةفييعملونكانواالذينإلاشخاصعددقضيةالىالأنلضتحول

المختلفةالقوائمتأريخيوجزا"فالرقيم)26.اوو-باالآلهةمحبد

السنةفييختلفكانالمحبدفيالحاملينالأضخاصعددانالرقيميبين

الاشخاص!عددوان6ملكيلقبعلىحصلعندمااوروكاجيناحكممنالثانية

تظهرولم.ملحوظةزيادةيبينكانالقوائم1منإنواعثلاثةنمماالمسجلين

يبدوولكن6الاررْاقيتسلمولىْالذينالأفرادطائفةعددفيالازيادةالثالثةالسنة

لم،انه)ولولهؤلاءبالنسبةاختفتقدالزيادةانالاتجاهإهذاالىبالنظرالأخيرنمما

الأكبرالرقمانبل6والخامسةالرابحةالسنتينمنالنوخهذامنقوائمتبق

.أبكثيراوطأكانالسادسةللسنة

وغيرهم6نودوالايكيطائفةقوائمافيالاشخاصعددفانثانيةناحيةومن

الثالثةالسنتينخلالتدريجياينخفضاخذالثانيةالسنةفيارتفعانبعد

الأرتفاعنحوالأتجاهذاتواعقب.تقريبامستقر!اصبحثمومن6وألرابحة

.الرقيقاتالنسا+رقمفيذلكويظهر6فاستقرارهبو!

،\8-.:3والمجسموعة67صالاكديةالسومريةالكتاباتدانبنروتور)126(

بعدها.وما!:41المجموعة401ص

-9/17-http://www.al-maktabeh.com



*وللجدولا

الستالسنواتخلالالمحبدفيالحاملينالاشخاصعددالاولالحصوليتفهن

اوردكاجنا.ح!مصن

عملهملقاهالاقواتءقحصصعلىيحصلمونالذينالذكورعددكانفقد

مائناناخانيةالشةوفي6(118)وستونوافانعائةالأولىالسنةفي:يليكما

!!،كان.(012)وسبعونوواحدمائتانالثالثةالسنةوفي6(!91)ستون

السادسةالسنةفياما6محلومغيروالضا.ممةالرابحةالسنتينفيالذكورمن)العاملين

.t1'1()بحينوأربمةوارصاشْينعددهمبلغفقد

فيالذكور.نالحراياتواحمص!اب،!الحماليناىنودويالأي!عددوكان

وفي6وسبحينوئمانيةءائةاسثافةاا(-:ةوفي،حمالاءشرواثنىمائةالاولىالسنة

السحةوفما6بحينوأروسبحة.ائةالرابعةالسنةوافي6وستينبعةوإرمائةاصثةاكأا!سنةا

حينفي.وثلاثينوستةمائةالسادسةاسنةاوفيكاوخمسينواربحةماثةالخامسة

ثلاثينالثانيةاتخةوفي''(fl)عثصةتسعالاولىالشةفيالأناثعدد-كان

وثلاثيناثنتينا"هـابحةالسنةتيش،(124)ثينو"براثنتينا)خالثةالسنةونمما6()!12

احدىالسادسةالسنةوفي)269(6وثلاثينا!ىالخامسةالسنةوفي1251(

.)127(نلاثينو

السنةفىواربمة6الاولىالسنةفيستةالارقاءمنالبالغينتكوراعددوكان

الظ.سةالسنةفيوشمة6الرابحةالسنةفيوسبحة6الثالثةالسنةفيوخمسةكاالثانية

السادسة.السنةف!وصبحة

(SethNo. 6 1( VV

1(TA)7فىورد)925+؟(فقريباالرقمْنفس1:13نيضلسكيSth

+TsaNo.02ث)166(-لثيراأصغروبئسكل

)12!(،1101,,Sth9

(Sth)22613العاشرالحدد(DP.)244121السادصالحدد)013(

طنا2343)12عنمرالطديالحدد

لاللاثم,13111615(

)132(308*!.

،133(17.Sth

مهـ

-172-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هَ(%YA)الأولىالسنةفيثلاثاوتسعينكانفقدالأرقاهمنالاناثعدداما

ال!خةنيواربحينوا!ىومائة6)929(ائثانيةالسنةفيبحينواروئلاثا.وما!ة

ئمانيوومائة6(1913الرابمةالسنةفىهـنوعشرثمانىوومائة6(.39)الثالثة

السادسةالسنةكْماوسبحينوفلاثومائة6(329!الح!اهـسةالسنةفيوشيشرين

.)س!1(

السنةوفي6عثرسبحةالأولىالسنةفيالأرقاءمناتكوراالأطفالعددوكان

ثلاثةالرابحةانسنةوى6وعثمرينثمانيةالثالةالسنةوافي،وثلاثينثلائةالثانية

وعئمرين6ستةالخامسةالسنةويق6ينوعشرثلاثةالرابحةالسنةوفيءرينوث

وعسْرين!واحداالسادسةالسنةوفي

وعتمرينخمساالأولىالسنةفيلَانفقدالأرقاءمنالأناثالأ!فالعددأما

Vإ) )A،وتلاتينيىبحاالثالثةالسنةوني)912(وخمسينثلائةالثافةالسنةوي

وتلاتيناربعاااخامسةالسن!ة2وفي(131)وثلاثيراربحةالربحةالسضةوافي6"013)

(9'1'I)1ليهاأينوكأصسبعاالسادسةالسنةوفي)

القواتم6.نالأولينالنوعينافيالمدرجالناسعددهبطالسادسةال!نة!في

الرجالعددانخفاضانالواضحوالئسيهالرقيقاتالنساءعددازدأدينما

،الرقيقاتالنساءعددفيالحادثوالأرتفاع6الرجالطوائفقوائمفيالمسجلين

)12،1340ha؟

.ثح*فىه4ولاء3

المدد.للحربباكسبةبسرعةالافرادعددنخف!راالاخير:1150113(01361

912)الئامرء )Tsa 1 (iعشرالثانىالحدد.امراة23ورجلا

الممالعددفيحدثتالتيالتغيراتتحودوقدامرأة23ورجالا901

(Sth)18المحرراخر-الىمعابدمننقلهمالىجزئيةبصفة

ث!،كا02)137(

1138(21'Nik ,1 1 ` DP. 113 ، Sth

9113(922.DP

6:ائبفولسكى).؟ا(

)1)1(22sa 12 ' Sthلأ

21،23Sth؟11
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للخدمة.يجندونالرجالكانحين6الحرباوقاتظروفإلىيحودانما

"ا43لماعمالهمبممارسةتقومالنساهوكانتيةالصمكر

وحدةالىبالنس!ةتحليقالى1الرقيقاتالنساءارقامفيالتنييراتتحتاجولا

الاخرينالنوعينفيالمسجلينإلاشخاصعددفيالتغييرإتانخكير.الطائفة

طوائفالى1تقسيمهاطريقعنتحليلهايمكن6المعقدالتركيبذاتالقوائممن

فيبل،ثلاثعلىتثشملقtالارزيتلقونالذينAالافرقوائموكانتاصلية

وكذلك6الأوكواوشوطائفة6لوكالالشوبطائفة:هماطائفتينعلىءالأحرى

المحبد.مزرعةفييعملوناويخدمونإخريناشخاصعلى

الثاني،الجدولفيممثلةفانهاطائفةكلفيحدثتالتيالكميةالتغييراتاما

.)144(التالي

الثانىالجلول

وفي6وئلاثينستةالاولىأسنةافي(لوغالاالكبارمنالماملينعددكان

وسبحين.سبحةالثالثةالسنةوفي6وثمانينثلاثةالثانيةالشة

الثانيةالسنةوفي6عشراثنىالاولىالسنةنمما(اوكوش)اجندرمةاعددوكان

ثلائينوخمسةالثالثةالشةوفي6ثلائينبحةوار

13Sth)ألارقاءالرقيقاتوتضممشتركةسجلاتيضاأهناك1()43 24 " Tsa)

السنةمنعثمروالثانيعثمرالحاديالضهرانأكطللاخيرينبالنسبة

بساطةبكلتلخصالسجلاتهذهولكن،اوروكاجيناحكممنالسادسة

ذاتالتأريخ.تحملوهيوالرقيقاتالارقاءتضممنفصدةقوائمعنمعلومات

الافرادضمتالتيالسجلاتفانألاخيرةالسجلاتعنتمييزهاولغرض

لمحين9ت،بالذاتأسماؤهمفيهاذكرتقدالقمحجراياتيتلقونالذين

الذيالغرضيزألوما.الاعدادمجموعسولىالمشتركةالقوائمتذكر

مديرلتعيينبالنسبةجمعتقدكانتوربمامجهولاذلكوراءمناستهدف

للمزرعة.جديد

فى،الوثائقمنأستخرجتالتىالمعلوماتأساسعلىالجدولوضع)144(

!للاإ(ه*13-60)

-أ79!ا-
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السادسالأصدارمقداركانفقدجيناروامن-صسةالسنةتالسا

ستين،الماشروالأصدار6سبحينسواءحدعلىوالجندرمةلدكبارالاقوات*عن

وثلاثينستةعشرالحادى.والأصدار

السنةوفي6عشرواربحةمائةالاولىالسنةقينالاخرالاشخاصعددوكان

..وخمسينتسحةومائةالثالةالسنةوفيءبحينوارثلاثةومائةالثانية

وللاصدار6وسبمينواربحةمائةالسادسالاصدارالىبالنسبةالددوكان

وسبعين.وثمانيةمائةعشرالحادىوالاصداروستينوستةمائةالحاشر

خلال6والأوكواوشلوكالالشوبعددانالجدولهذامنيتضح

ملحوظبشكلاكبربمحدلازدادقد6اوروكاجيناحكممنالأولىالسنوات

الحربسنة)وهيالسادسةالسنةففيواخيرا.الأخرينالأشخاصعددعن

الشوباى6الأوليينالطائفتيناشخاصعددنمماحادنقصحدث(امَاضد

كمجموعوانماحدةعلىيدرجونيعودوالمالذين6والاوكواوشلوكال

بمحدلولويتعاظماستمرالعكسعلىفانهإلاخرينالأشخاصعدداما.منفرد

الحربسنةخلالالأكنرعلىثابتاوبقيبطيء

يجندونكانواحسبوحدهملوكالالشوبانهذايمنيهلولكن

جدالاشارةهذهثلانيبينللوثائقالمقنالتحيلان.؟العسكريةللخدمة

قوائمفيدونتالتيالاسماءمنفكثير.مغلوطةنتيجةالىتؤدىوانهاعتسرعة

الناحيةمن-نجدحينفي6السادسةالسنةقوائمفيموجودةتعدلمالثالثةالسنة

السادسة.السنةقوائمفيظهرتقدكثيرةجديدةاس!اء-الأخرى

اسباءذلكمثالالسادسةالسنةسجلاتفيالطوائفكلضاعتولقد

1ادن)الصيادين ) Edenدمود)1امرةتحتكانواالذينالسبحة

،5(1،
Idmud)قدالحربالىذهبواالذيناولئكاماكنإنوواضح

)145("8 thهارفاردبجامعةالساميالمتحفثالسوهريةالالواحأي

.8عددهيوزيتأليف

ثههبه
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.!دباشخاصملئت

قوائمعلىاحتوتمملومات6مبوبةصيفةفيالاننمرضاننستطيعؤد

.1(46)(الثاكالجدول)مختلفةلسنينوغيرهمالأرقاء

لثالثlالجلول

وخمس!اثلاثةاوروكما-احكممنالأولىالسنةفينودوىالأي!عددكان

ارابعةاالسنةوفي6ثمانينوسبحةالثالثةالسنةوفي6وتسعينثمانيةالثانيةالسنةوفي

ثلاثةالسادسةاسنةاوفي،وثمانيناربعةاخامسةاالسبنة!في6وثمانينثلاثة

خمسين.السادسةالسنةنهايةوي6وسبعين

هـائنين6الأولىالسنةفيعشرسبعةورالذكمنالحمالينعددوكان

السنةفيعشروحْمسة،إخالثةاالشةفيينعثصوستة6الثانيةالسنةفيينوعشر

واربعة6السادسةالسنةفيثصبحةوار،الخامسةالسنةفيكأصثلاثةو،الرابحة

السادسة.السنةنهايةنمماعشر

احدىالثايةالسنةوق6ثسةستالأولىالسنةفيالحمالأتعددوكان

يروغسريناثنتينالرابعةالتةوفي6ينوعشرائنتينالثالثةالسنةونمماءوعئسرين

وفي،ينوعشراثنتينالسادسةةالمتوفي6ينوعثراحدىالخامسةالسنةوفي

.عشرةخس!السادسةالسنةنهاية

الأولى،السنةفيوأربعإناد!نإرزكورامنالجراياتاصحابعددوكان

واربم!"وقسحة،التالثةالسنةنمماوستينوواحدا6الثانيةالسنةفيوخمسينوثمانية

لماانهغ!يرعليهايحثرلموالخامسةالرابعة؟السنتينقوائمانصحيح

قدالحسكريةبالسراياالتحقواممنقبلاذكرتالتيالافرادقائمةكانت

التيالاسماهبعضعلواحتوتاوروكاجيناحكممنالخامسةالسنةفىارخت

الئالثةالسنةاتالاررْاقيتلةونلَانواالذانالافرادسجلاتن5اختفت

سبباهناكفان(اهـدسةالصتةفىأوثادتامناكوعهذاعلىيعثرولم)

الافرادعددفىحدثتالضيالتغييراتبينعلاقةو-ودعنالبحثالىيدعو

الحربأيامملفاتتضمكانتوالتيالثانياكوعسجلاتلْىانعكستالتي

وكشونها.

!ا!0*88-6ئقالوثاذاتأساسعلىالجدولبةكه!(1)46

-ا6709-
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السنةنمماواربعينونسعة6الخامسةاسنةا!وخمسإنوسبعةكاالراب!السنةفي

السادسة.السنةنهايةفيواربحينبمةوار6السادسة

وتسحاالأولىالسخةفيثلاثآاجراراتاعلىيحصالناللواتيالاناث!دوكان

فيوعشرا6الرابعةالسنةفىوعسْرا،الثالثةالسنةفيوعثمرا6الثاْيةالسنةفي

.الساد-ةالسنةنهايةفيوتسحا.السادسةالسنةفيوتسما6الخا.سةال!تة

ا!

الاولىالسنةفىوالأناثالذكورمناحاهلمينامجموعبلغألاساسهذاوعلى

وفي6وثمانيةمائتينالثانيةالسنةوفي6وثلاثيناووا!ماثةاوروكاجيناح!ممن

السنةوافي،وسبحينوتسعةمائةالرإبعةالشةوفي6وتسعينوستةمائةاصالئةاالسنة

6(913)ولصتينوسبمةمائةالسادسةالسنةوفي6وثمانينوخمسةمائةاخامسةا

.(049)وئلاثينواثنينمائةالسادسةالسنةنهايةوفي

كانوغيرهمالارقاءسجلاتفيالمدونينالأفرادعددمجهوعانومع

-سأثركانتانفرديةالطواءلفانإلا6سنةالىسنةمنملحوظةبصفةيختلف

فيملموسةزيادةالثانيةالسشةشهدتفلقد.مختلفةدرجاتعلىالتغيرإتبهذه

ذا)تقريباعددهمضاعفالذينالأرقاءسيماولاالطوائفكلافرادعدد

الأفرادعددارتفعبينما.لبمبنسسبةالحمالينعددوازداد(85%بنسسبةارتفع

الثانيةالسنةانغير05%الىكانفصلةلألواحطبقاالجراياتيتسلمونالذين

وبشكل6مرتبطتينكانتاواللتينالأوليينالطاثفتينحجمفيبانخفاضتميزت

الاخيرةالطائفةالىبالنظراما.العم!قوةتوزيعباعادة،واضع

لستواتIخلالوفي.محدودة).;زيافيهاحدثتالدكس!فعلى6

عددعلىالشىءذاتودظبق.جداقليلاالاالأرقاءعدديتغيرلمالتاليةالثلاث

يتلقونالذينالافرادعددانغيرالإحقةاالثلاثالسنواتخلاللااحمالبنإ!

.الاصدارأوأصاءددي9الاصهالرذميدرجلم.عول81115()،

48()118Sth32و،رجلا1!2المعدلعشر(نيالىنااو،صدارأو)العدد

.(الئامنالاصدأرأ!الحدد)16TSAفىذكرتامرأة
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وواضح.الرجال!دسيماولأباستمرإريتغيركمانمنفقثحلةْالواححسبجراياتهم

موظمىهيئةالىالملكةبيتموظفىهيئةمنالانتقالالىيعودذلكسببان

سهقظاهرةوتلك6ئانيةالملكةبيتالىوالعودة6اوو-باالآلهةمعبدمزرعة

.قبلا)914(مصادفةلأحظناهاانلنا

الأفرادعددفىنقصامحهااوروكاجيناحكممنالسادسةالسنةجدبتولقد

هذاظهروقد.الحرب1اوقاتظروفعنلجم6ْالثلاثالطوائفكلفى

عددهمانخفضالذين)الارقاء(نودوالأيكَىالىبالنسبةاكثربصفةالنقص

بحضالىاماانتقالهمنتيجةبانهالنقصهذايفسروربما.المائةفى25بمقدار

رجالعنكبديل6العملمنآخرنوعالىاو6المسكريةالخدمةاشكال

نودوالآيكَني1افرادعددانخفاضتأثرولقد.يةالمسكرللخدمةجندواآخرين

فمن.الفرقكلبانسحابوانمااططائفةالفرديينالاعضاءبانسحابليس

فردتىاربعسوىتذكرلمالسادسةالسنةبدايةفيسجلتالتىالثمانيالفرق

.1()َالسنةتلكمنالأخيرالشهروثائقفى

الآلهةمحبدمزرعةفىيممدونكانواالذينالأفراادعددالآنلنمحص

السجلاتمنمختلفةانواعفىوردتالتىالأرقاماضفنامافاذا.إوو-با

026علىسنحصلفاننا6ذروتهالمزرعةمرظفىعددبلغحين6الثانيةللسنة

ومن،الارقاءمن802اليهممفافا6الارزاقيتلقونالذينالأفرادمنفردا

رققة2سهااليهممضافا6منفصلةلألواحطبقاجراياطميتلقونالذينالناس

هونوعااكبرلكنهمقاربرقموهناك.107المجموعفيكون6اكلفالهنمع

جراياتتسليمش!جلالسنةذاتالىتأريخهايرقىوثقةفيذكروا!ثخصا763

.61ملاحظة401صسبقماانظر14(1)

هروبهمبسببحدثقدالارقاءعددفىالنقصبأنللادعا.أسستوجدلا)015(

الارقاءوصْعيكنلمالاولىالدرجةففي!3(صوينالت!مثسكلة:)ستروف

.اوو-يامزرعةفىالعاملينالافرادبقيةأوضاعمنأسوأ-رأيناكما-

بل،حمسبالافرأدسحبتحكسلاالارقاءقوائماننيةالثالدرجةوفى

نظارها.معالفرقكلسحب

-789-
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تفدكايحدوثدونمناوو-باالآلهةمعبدفيالعامدينالافرادكلالىالصوف

كانو!6المدكةاولاديخدمونكانو!الذينالموظفينانكما.)1ْ9"الطوائففي

.()1ْ2(امرأة26ورجلا54)شخصاثمانينعلىيشتملون

هناكانالاالأفرادمنالرئش!الجمهورتشملالجراياتقوائمانومع

يسجلفلم.القوائمتلكفىمدرجينيكونوااماوو-بامزرعةالىينتمونناساا

خاصةوثائقولدينا.المزرعةاعمالفىالمشاركينالسمكصيادىمنجزءسؤء

الجر"فىالسمكصيادممما"ْالىالقمحجراياتاصدأرتسجل

الأولالاصدار)اوروكاجيناحكممنالرابحةاسنةافى(با-ب/1-كوا-ضو)

واربمونواثنان،الأولىالحالةفىرجلاواربموناربعةفيهاسجلالتى(والرابع

اقلعددهميكنفلمالأمارفيالسمكصيادو)3(اماالثاْليةاالحالةنممارجلا

.ذلك)4،من

والملاحينالزوارقاصحابمنكبيرعددايضاهؤلأءالىيضافانويجب

وربمابلمائتينالىالناسهؤلأءعددمجموعيبلغوبذلك.وغيرهمفنالم!وبناءة

.1()،ْذلكمناكثرالى

52(

53(

52(

53(

)070.No!!.

)117-DP

)91Sth 92 ' Tsaالوثائق،هذهثادرجتالتيالاسماءعلىيعثرلم

العامة.1السجلاتفى

المالحةالمياهفىالسمكصياديعنقائمةالوئاؤقمنواحدةفىوردت(

(47Tsa)23والمالحةالمياهقصياد)02أقلأرقامفذكرتوالعذإة

الحكامأحدحكممنالرابعةالسنةفىمؤرخةالوثيقةوهذه.(العذبةالمياهفى

متوفرغيرفانهاوو-بالوثاؤقاخعتادالختاميالقسمأما.اسمهفيكرلم

الذيلوكالنداحكم!دالىاتعود-لانتربماالقائمةانالىيشيروهذا،هنا

الذينالاسماكصياديمنالضمْبلالعدديفسرماوهذااوروكاجيناسبق

فيها.ادرجوا

الخبزاصداراتتتناولاناوو-ياالا!ةمحبدسجلفىوثياتتانحفظت(

الاعداد1لسكي)نيقرالسنكوصيادىالسفنبناهوعمالالزوارقإابلأر

يسجلمضهاالسالموالجزءتالفةحالةالوثيقتين!اثانغير(603،'11

ومعمفقودالوثيقتينمنالختاميوالجزءرجلومائتيوخمسينمائةبينما

!هههه!
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الحذبةالميا.فىالسمكصيادىمنحسبصغيرقسمسوىهناكيكنولم

يتلقونالذينالأفرادلقوائمطبقاالأخرين1الأفرادمعالجراياتيتلقونلَانواممن

اجزاءالىانتقالهمققتضياعمالهمينكانتاِلذالسمكصيادىبقيةاما10(4ْ)الأرزاق

فيحدةعلىجراياطميتسلمونكانوافقد،البحرالىاوالنهرمنبحداًاكثر

كاألمقوائمطبقاالارزاقيتسلمونالذينينالأخرالأفرادغراروعلى.خاعةقوإئم

يظهرمنهمالبحضوكمان9")َالأراضيمنقطحايمتلكونالسمكصيادوكان

.9"6ْالأجارةةطريقعنالمحبدلأرضمستثمرصفةفى

ممئاوو-باالاَلهةهـصبدمنآخريناناساوجوديحتملالصيادين!اوما

.لنا)1ْ7(المعروفةالوثائقفىيسجلوالم

ينتمونالمسجلينالاْشخاصاندبينأعتياديةْصيغةولامجموعيوجدلاذلك

لمالصالجزءفىالحاليهإلارقامانالاحرلىبل.اوو-باالالهةمحبدالى

معبدالىينتمونالناس1هؤلاءكلدَناذافيماالشكوكأثارقدقةالوفيمن

مزارعمنأنأسعلىأيضانشتولالقائمةانقبلولذلك.اوو-باالالهة

.236،ملاحظة42صسوههـالفديمةفىالرق:أستروف:آخرمعبد

وثائقاحتوْلها1التيالمحلوماتمععامةبصفةالسمكصياديعددبقويتط

.اخرى

أمرةتحتالافهارفىالسمكصيادىمنعثصرةاْونمانيةوجودذلكمثا؟ل)154(

Sth6.,4.71,11.)2أنيغيسود Revصيادينثلائةمنطائفةذكرتوقد

,8,4)1,6بأسمائهمالعذبةالمبا.فى ,8 )Sth!الخ،ل).

)15514.2,38,05 ` Sth,!41,8),32131"،!+7،ل.Nik

عينااجارةبدلنمنيدفعونههوْلا+كانماتسبلوثا؟قمنهذاأستخدص15612(

1-3!،012،1،بعدهاومما501،1،4عدد1:نيقولسكي)بالفضةو

التيش!ش!الملكةتعليماتتسجلانمطولتاناخريانوثيقتانهناك1(وله

المنحطة،المنزلةذويالكهنةمنكبيرعددالىالخبزاصداراتأحدئخص

الذيلاصملتسديدا،والرقيقات(با-ب11-دام)والعجائز،والبكائين

Tsa)137لوكالندازوجةنمترا،بر5لقبرأدوه Fo).احدىوتتحدث

14وناحباو.7كا!ضا72عنالوثيقتينهاتيق Aهؤلاء)منرقيقةامرأة

.(اوو-باالالهةألى136و،ننغرسوالالهالىيعودونشخص1\2يوجد

-للتاولْى.عبده177َوناحبا94وكاهنا29تذكرفانهاالاخرىالوثيقةأما

يحتملولكن(برنمترا)لقبرمخصصةثابتةهيئةأمامنانجدلاالحالتين

ولذلل!دفضماعندالتشييعفىلممساهمةدعواقدوالبكائونالكهنةيكونأن

مرتين.الخبزمنممينةجراياتلهمدفحتفقد

-018-
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بمزرعةالمرتجطينالاشخاصانمؤداهانتيجةالىالمعلوماتهذهكلتقودْلا

.Aْ()9شخصالفعنيقلعددهميكنلمكاالمدكيينوالأولادالمدكة

،اعلاهبح!تالتىللوثائقطبقا6اوو-بامحبد.بقومالحرباوقاتففى

ايفاهؤلأءالىيضافانويمكن9(؟ْجندياةوستينثلثمائةعنلايقلمابتهيئة

القوا!لممناىفىيسجلوالمممنعْيرهمآخرونوربما(نودو)اي!ىالأرقاء

.حوزتنا)016(فىالموجودةالحسكرية

مزرعةفىيعملونكانواالذينالملأفراد!دمجموععناسارةيحطىوهذا

تبينفالوثائق.(اوروكاجينازوجةش!ش!مزرعةاي)اوو-باالاَامةعحبد

الرقيقاتالأناثمنمبيرعددعلىيثشملكانالمزرعةفىا!امديناالأفراد!دان

بينالاخصوعلى6ايضاإلارقاهالرجالمنعددبينهمكانكماغم()

فىالعاملينا،فراداغلبيةانيمر.ايضا،الحمالين"بينوربما6نودوالأيكَ!

المحليين.السكانءنالاصلفىكانواالمعابدومزارعالأحرارمزارع

ومزارعالاميريةالمزارعفىالعاملينإلاضضاصاةحاالىبالنسبةاما

دليلا!مان!دانعلينات!عبفانه-خاصةبصفةالحائليةاوضاعهماى-المحابد

اضساهابعضهناك؟إلاو،دهؤلاءاباءكانمنترى.الموةصعهذايتناولعباش!ر

اطفالاان!بنربماواخر؟ت6اطفالهـثمعبالمزرعةيربطنكنربماالرقيقات

لهمتت!نفلمذلكومع.الأفرادمناخرينرجالمناو6نودوالايكىعن

بهن.خاصةعوائك

فيهميفترضفقدا،حليينالسكانمنهمالذينا!امديناالاضخاصبقيةاط

ا!و-باالالهةمحبدفىالعاميقعددبقدرالسومريةالمعابدشؤون:دأيمل)158(

شض.ومائتيالفبمقدار

DP.315،شضماوثمانونإعةوأرمائمة3العد!1نيقولسكي)915(

شخمكصا.وسبحونوسبحةمائة

ربينالمصعددمجموعانيفترض112-113صالسابقالمصدر:د.ايمل5016!

وستمائةخمسمائةبيقبتراوحكاناهـو-باالال!كةمعبدمنالمشاشكين
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بوايصامحدودينالو!تذلك!ىكانوااطفالهمو)ن6عوائلاصحابانهم

.جراياتايةيتلقونيكونوالمالأعفالهؤإ،ءانكير.المزرعةفىالأشخاص

اشىامكانذكراوحدهلهجراياتيمنحالمزرعةنيعضوكلكانفقد

الحوائلهذهبعصْرأسعلىوكانعوائلعدةافرادفيهاسجلوثيقةولدينا

ارقاؤهمكانوكذلك.والأطفالالشبانمنالعوائلهذهافرادوكل.ارملة

فهذه.اوو-ياالألهةالىالعائدينالأفرادمنيحتبرونسويةالجنسينكلامن

معبدالتابعينالأفرادعوائلوضعتتناولوالتيلديالممروفةالوحيدةالوثيقةهي

.اوو-ياالالهة

وهذاالرقيقتمتلكالمذكورةالحوائلخسنانالمهممنفانذلكومع

.ا"آالأعياديين)1الأفرادمنوليستقريباالحالحسنىلأفرادكحوائليميزها

المزرعة6فيالعاملينالأفرادبينالوفياتمنقلةتسجلاخرىو-سقةوصاث

.لا)162(اماخرينتابعيناووريثينخلفقدالمتوفىكاناذاماتبينوهي

ابائهماماكنالأولأديشغلانالمعتادمنكانانهعلىدإل!توفرالوثيقةوهذه

وفاتهم.بحد

منكبيرعددعلىتسيطراوو-باالألهةمعبدمزرعةكانتوهكذا

يخفقكانالموظفينمنالكبيرالمددهذاحتىانهبل.بهاالخاصينالموظفين

تستميرالأضطراريةالحالأتففي.الحاملةالقوةعلىالطلبتلبيةفياحياْلا

الاخرىوالمنتوجاتالخبزلهموتدفعءاخرمحبدمزارعْمنعمالأالأدارة

الشوباسماهتدرجوثيقةمثلافلدينا.العملفيض!رفكاْلتالتيالأياملعددطبقا

)ننفرسو"الالهينمحبدىفيالحامدينالأفرادبينمناستعيرواالذينوالبنائينلوكال

بكلالبناءباعمالهرتبطاكانالعملمننوعالأداء161()آ،برباراي)و

.وضوح

)161(123*!.

)162(564!!.

13الملاحظة69صسبقماانظر!1العدد1نيقولسمم!ي161()

138*05(1.DPيسمىبارسرجورْعهدقبلوثازق:ليلاؤاديتإو)9091

-182-
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وغيرهم6وايغاليمشلشنانالآلهةلمحابدالتابمونالناسشاركاخرىحالهو!

.لها)163(التابعينالأفرادمعسويةاوو-باالالهةمزرعة!فيالحصاداعمال.ث

منطقةاقتصادفينسبيامحتدلامركزأتحتلاوو-باوالألهةمزرعهوكانت

وكان.المحابدمزارعمنمزرعةعشرينحواليتضمكاْتوالنيبرمتهالثَتر

إوروكاجيناعليهايثمرفكانالتيفنغرسولهالاَمزرعةهيالمزارعهذهاهممن

المكرسةالمحابدابرايضاتحيكبلحسبوحدهالملكبلا!تعيللافهينفسه

-TEءاش-راتي-أوللقصرلغرسوللالهْ RA- AS،احْرىوهـؤسسات

.)163(مماثلة

الكبرىالمزارعبعضكذلكتوجدالأخرىالمعابدمزارعبينومن

.،ناْلشي"والالهة"تنمار،و"دموزي"للاَلهينالتا.لعةالمزارعذلكمنال6ْسبيا

لهذهالداخليالتنظيمن!امعلىالاضواءتلقيموادنملكلاانناومع

معبد.مزرعةمعالمطابقةطريقعنالأيستنتجانيمكنلاوالذي)،\المزارع

كانتوانحتى-حجومهاعنمااشارةاستخلاءلىيمكنانهالأ(اوو-با

مجموععنسجلاليناوصلفلقد.عرضيةصفةذاتمعلوماتمن-نقديرية

الاصدارخلالوزعتقدكاْلت(سلا014وغور682)القمحمنكمية

إصبحالتيالسنةفيننغرسولهالأمعبدلمزرعهْالتابعينلوكالللشوبالرإبع

.()164(أنسي)امير!

لوكالالشوبيتسلمهاالتىالقمحجرايةكميةمعدلانافترضناماواذا

-GURغال+ساغ-غورنصفاوسلا72كان SAG- GALفان

وخمسةوثلثمائةبالفيقدرانيمكنننغرسومعبدفيلوكالالشوبعدد-مجموع

لوكالالئموببحضلان6تقريباذلكمناكثرربمااو16(رجلا)ْوستين

)163(144.SakkiPنيالمبعانت،)اور!داتقبلاشيدتالتي)المخازن-

نةخرمىوللاله،التابع!"هدالأنف!ا11الطعامبيت"ندعىنانشميْ

.(بعدهاوما1ص!1..إسسإاركلدا؟يملكيقصر:هيوزي.ال

.85دلعدا1لسكيقونب(461)كا

المحرر-سلا144غال!+ساغ-)غوراليساوي،)165(
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با-الألهةمحبدبانتذكرْياماواذا.المعدلعنتقلجراياتيتسلمونكانوا

حجميزددلماالسنةذاتفىلوكالالشوبمنوثلاثينستةيضمكاناوو

اتضحر(رجلاثماْلينالى75منبلغحينالأخيرةالتواتفيالأالطئفةهدْه

.مقارنحجممنتكوْلالمالمزرعتينانلنا

يجبهؤلأءفانالصفةهذهعلىلوكالالشوبتتناولالوثيقةكانتولما

رأيناانلناسبقكما)كمحاربينوليسعملقوةالاولىالدرجةفياعتبارهم

مختلفةبحبارةيوصفونريةالعس!للخدمةيجندونالذينالرجاللأن6ذلك

.(الأختلافتمام

اممما"و،تنمار"بمحبديتتحلقمعلوماتتضماخرىوثيقة+و!.اك

قاماوو-باالألهةامحبدانجزعم!عنالمدفوعالتبسجلفهي.!)669(بربار

عددايضاتذكروه!6المحبدينلذينكالتابحونوالبنائونلوكالاكصوببه

،،تنمار5محبدالىعائدينبنائينوسبعةلوكالص.وب44:طائفةرَلىفيالحاهلمين

ناالمحتملوبن،برباراي"محبدالىيئخموننائينوخمسةلوكالشوب25و

الممل.1فيشاركواقدالمحبدينلكلاالتابحينلوكالا)ثصبكليكونلا

الىوزعتالتيالشرابوكميةأ)خبزارغفهعددتم!-لىالتيالوثيةة101

6الأحتفالأثاحدمناسبةفيمختلفةقرىمن،إ*ادييناوالأرقاءالكغةصفار

التالي:الشكلعلىالمحابدمنلجملةالمماوكاتال!ؤقاتالنساءارقامتحطىفان!ا

رقيقاتوعشرنانثميالألوةممتلكاتمنطفلاوخمسينوواحدرقيقاتواربعمائة

لمعبداطفالوسبعةرقيقةعشرةوست6(ا!دار)الألهلممبداطفالوثلاثة

اوروكاجيناحكممنالخامنسةالسنةفيمؤرخةوالوفيفة()167"رصار)الألهه

ممبدمزرعةفيالحاملينالاشخاصبينطفلا06ورقيقة128يوجد!انء:دما

.اوو-باالألهة

نانشيالالهةممبدوت!ا،بدالمطةحضانالارقامهذهمننرىونرن

)166(123*05.DP

915(16) V!!.
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(شاكشماكالملكةاي)اوو-باالألههمحبدعنكئيراهـخخلفةليست6نئلا

الأخرىالمعابدالىبالنظرولكن.فيهاالحاهلاتالرقيقاتاكساءعددالىبالنسبة

المعابدلتلكالتابعات(غم)الرقيظاتا)شساءلَلن5)ادالتآستطيعأ،ْلحن

المناسبة.هذهمثلفيالخبزيتسلمنممن

فيالداملينالأشخاصالىالجراياتاصدارتسجلوثيقةلديئاواخيرا

المعبدلهذ!التابعينالأشخاصعددمجموعذكرفقد.")168(ايفاليم"لهالأمحبد

نالديناالمعروفةالأصنافمنونجد.النساءمن25منهمث.%صا)06(96بمقدار

لممونيتم!الذينأناس"1عددوان.شصا()59الحدائقوء!النودوالأي!يعدد

امرأة15هناكوان6(نساء5ورجلا18)منفصلةلألواحطبقا"جراياطم

اطفالخمسةمع6انجرىحرففياخرياتوثلاثاالصوفت!صةفييحملن

-والاطفالالرقيقاتاكساءصنفمعالأخيرةالطائفةتتطابق).لهنتابحين

.(اوو-بامزرعةةوائمقالواردةدومو-غم

الشوبمناياتضملأايغاليمالالهالىالعائدينالناسمنالقا:ةفهذه

يوفروهذا:الحرفيينمنايأاوءالرئيسةالماملةالقوةيؤلفونالذينلوكال

باننتذكرانلناينبغيكذاك.تامةغيرالقائمةبانالاعتقادالىيدعوناسببألنا

هولاهاصنافكانتحينأوركاباالأو!لىالتمؤسقةالوْ

.اعقبقها)916"التيالسنواتالىبالسبةاقلاوو-بالمحبدالتابعينالاشضا!لى

فييحملولىْالذينللممالاكسبيالعددعنمافكرة.استخلاصيمكن

منلخاعسةاآفي"!رحْةِوذلك6لكثلىفيابدالمهمزارععختلف

محبدمنأسابهقام(حصاد)لمملسجلعلىتحتويفهي.اوركاجيناحكم

خلالوفي.لمساعدقماخرىمعابدمزارعمنسحبهمتمواناس6اوو-باالألهة

81عدد1نيقولسكي)168(

الاصنافمنالاشخاصمجموعبلغاوروكاجيناحكممنالاولىلأالسنةفى)!16(

فقدتماماالتاليةالسنةفىأما،حسبش!صاTV''البحثموضوعة

شخصا.441الىالاشخاصعددارتفع
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واهالي.6القمحمنغور036حواليأوو-بامعبداهاليحصدالحملمدة

.17(غور)129ْايغاليمالألهمعبدواهالي6غور028شلشغانمحبد

المعابد-مزارعمنكبيراعددانجدعرضناهاالتيالمعلوماتأساسوعلى

يستخدمكانالمزارحهذهمنالبعضاننرىءاخرىناحيةومن6نا.حيةمن

في،اوو-بامزرعةفييستخدمونكانواالذيناولئكمناقلالحمالمنعددا

الهيئهمنمراتبه!ةاكبرننغرسوالألهمزرعةفيالحاملةالهيئةكانتحين

السكانمجموعاننقدرالقنستطيعولذلككااوو-باالألهةمزرعةنم!الحاملة

عنيقللاوغيرهااوو-باوكاشغرسومعابدْمزارعابتلحتهمالذينالمنتجين

عددطرحنامااذا-يتراوحكانوربما6الفعثمرخمسةاوالفعشراثنى

شخص.الفعشرواثنىالأفتسعةبينءا-والأطفالالنساء

وثلاثينستةبمقدارلكشفيالذكورمنالشبانمجموعقدرناماواذا

علىيصلسو!الحددهذافان(ْكاجيسا)71اورولمدوْلاتطبقا)شخصالف

ويجبومنطقتها)729(لكشمدينةسكانمجموعمنالمائةفيثلاثينالىالأقل

بصفةيستخدمونيكونوالمالذينالسكانمنقسماانالمناسبةهذهفينتذكران

الدولةلاقتصادالحملالىايضامضطراكان6بدوالمسالأمراءمزارعفيمباشرة

وعلى6وغيرهالريفيالأجباريالعم!خدمةتأديةطريقعنوذلكءبمجموعه

ذكرهايردماغالباالتيوالأسواروالاماكنالمحابدبناءاي)البناءاعمالفيالأكر

.العراقفيالاخرىوالمدنلكَشحكاممختلفلناخلفهاالتيالكناباتفي

القديم.

مزارعفيالحملفيمباشرةيساهمونيكونوالمالذينالسكانالىبالنسبةاما

تزالما6حياتهمتنظمكانتالتعالكيفيةصرفةمحضلةفانءوالمعابدالامراء

017()564.No!!.

علىالكتابة.إحدهاماأو:94ء"المجه(أ)المخروطعلىالكنابة)171(

المجموعة8ب/جالمخروط1

التركيبيتتاولبحثفىلقريبابجةْالفذاتالىدياكونوفتوصل1731(

(المحرر-الكتابهذان5الخامسالفصلانظر)لكشفىالسكاني
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وجدتوالمحاورالأمراءمزارعجانبفالى.الحاضرالبحثحدودخارج

مانشتوسومدونةفيلهذادليلعلىعثروقد.المزارعهذهعنمستقلةمجتمعات

تؤيدالمدونةذأتفانذلكومع.(مانوعامتأخرتأريخمنوهي)الشهيرة

لاميرية%المزارعنظامقبلمنتبتلعاخذتقدالمجتمعاتهذهانالقالْلةالحقيقة

.()173،ةالمل!)

مسلةعلىالمدونةللكتابةطبفاالزراعيةالعلاقاتأشكالعن)مقالتيانظر)173(

4691مجلةمانثشوسو VDI4العدد.
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ا!رابعالفصل

الاجتملكيوالكيانالعملتغظيمعنالجدي!ةالمعلوماتبعض

الثالثةاورسلالةحكمالئاءسومرفى

891!اسشوف

)1(

كانتالحاليينالعشرالقرنمنالثلاثيناتواوإئليناتالحثمرسنياواخرفي

،ولاستأثرتقدالمتوسطالأبيضالبحرشرقيلأقطارالاجتماعيالكيانقضية

وقد.رئشةكقضيةالقديمالشرقبتأريخالسوفيتالأخصائيينباهتماممرة

المهمة.النتائجبعضتحقيقكاالقضيةهذهدراسةافناء،تم

الاسيويةالاقطاربعضفي"للانتاجاسيومممااسلوب5وجودمبدأانذلك

النظاآتسلطبموجبهااصبحوالتي،بهالمتصاةإ)ْظريةفندتكما6تفف!هتمقد

المجتمحاتفيالشرقاقتصادوجودحقيقةغدتكما6ابدياالشرقفيالاقطاعي

ثاست.بشكلقائمةالرئيسةالقديمة

الذىالدورعنالتحرىبشأنعملهينبغيمماالكثيربقيذاتهالوقتوفي

.المجتمحاتهذهفيالريفيةالمجتمحاتاستغلاللحبه

التيالأنتاجيةالعلاقاتفماالبحثمنالمزيديتطلبالمعضاةهذهحلوكان

هناكولشى.التأريخيتطورهفتراتمنفترةكلخلالشرقيبلدكلتميز

تحميانيمكنوالمكانبالزمانالمحدودةالمواردلمجموعاتالخاصةالدرأساتسوى

يبين،انعلىوتحينه6لهقيمةلأمنطقياجتماعيمشروعتطويرازاءالمؤرخ

الصغرىوآسياومصربابلبلادفيش!أالذيْالاجتماعيالكيان6عمليةبدقة
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التحريفياللنينيةالماركسيةالطريقةستساعد.حينفي،محددعصرخلال

الذيقة.التجريبيةالنظرةاخطاريتجنبلان

علاقاتعلىالضوهتلقيالتيالمعروفةالمصادراهممنانالمحتملومن

صجلاتمنالكبيرةالحسابيةالمستنداتمجموعةهي6العراقجنوبيفيالانتاج

فيتقعالتيالمقدصة،نفرمدينةضاجةومن!خوخة!واثاكالكئسمدينة

)+(.-
شثلالمست!داتلهفجيةالنأرظلقيمة.الحاضرالومتي،جممدر"موصع

هي،الثالثةاورسلالةمنمدوكاربحةحكمبسنيثابتبشكلارختقدكونهافي

يورسن،،حكموسنوات،)،"(شلغي،لحكمالاخيرةالحشرونالمشوات

منالاوليينوالستين6التسع)****(،سن-غمل"حكموسنى)"*+(التسع

.8)،،،*+،ص-ابى"حكم

اربمينمجموصايبلغوالتيتثمملهاالتيالزمنفترةفيالنسبيوالقصر

لكشسجلاتمنالمنثمورةالرقمالافلانذلككاأيضاللمؤرخضرورممماكاسنة

،بلالسنينمنمئاتعدةعبرموزعاضئيلابرهاناالواقعفيتمثللاودريهمواما

المزارعاحدىلحياةالمختلفةالمظاهركلخضثابتةمملوماتمنثروةتهيء

.والحرفالزراعةيشملكانوالذيوالاقتصاد6السعةفيالمفرقةالكبرى

مقربةعلىتقعالتيالقدي!ة)نيبور(نفرمدينةلموقعالمحليالاسمهوجو!)5(

.الكوتلمدينةالمقابلةدجلةنهرمن

402)39.الفترةفىحكمالثالثةاورسلالةملوكشماهيرمنشلكي()** '_1 f

ثمانيحكلمالمعابدوتشييدالآدابرعايةفياورنمووالدهحذوحذا.(.مق

ضخم.مرقدفىفيهاودفناورفىوتوفىسنةوأربعين

البلادحكمشلكىالملكابنهووامرسوناامرسنباسمويعرفبورسن)5،*(

5.(:،مق3702الى1)4502منسنواتتسع

ا)3602-سنواتتسعحكمامرسنابنوهوشوسنباسمعرفغملسن)***،(

.(..مق2802

ص!دفىقضاعاسنة25حكمالثالثة1اورسلالةملوكآخرابيسن)*-++(

وخربومااوراحتلواوالذينالفراتأعاليمنالقادمينالساميينهجمات

..مق3002سنةوذلك
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سجلمنالحسابيةالوثائقكانت99ليهاسنةفيقبلاوضعتهالذىالبحثفي

التيالكبيرةالمزرعةهذهفيالعملتظيمعنتضمنتهاالتيوالمحلومات،اقا،

العلاقاتتحديدبقصدبحثهاتمقدcجاورهاوماذاتهاالمدينةعلىتشتملكانت

لدىفانالانأما.الثالثةاورسلالةحكمخلالالسومريالمجتمعافيالأنتاجية

هذهوقحتويالمسماريةالكتاباتقحملالتيفسبياالصنيرةالرقممنكبيرةكمية

ذلك-منيبدوكما-كانواورن6واناثاذكورأالممالمنعددسجلاتالرقم

أحدالصوافتحتبالزراعةالمرتبطةالاعمالمنجملةاوواحد!عملايمارسون

المراقبين.

بالشهوروأحيانابالأيامالاعمالمنعملكللممارصةالمحددالوقتقدروقد

يومفيعمالعدة5:واحدبيومحددالحالاتأغلبفيلكنهاخرىأحيانا

."واحد

اسميتهاوالتيالصغيرةالوثائقهذهفيوجدتالتيالصيغةهذهومحنى

اعدهاواسعةلتقاريرنسبيتحليلنتيرةتماماعبهالكثمفتمقد،الأوليةبالوثائق

الذيالعملتسجلدهيالاوليةالمستداتاساسعلىجممهاتم6المراقبون

كيرا"نثمرهاالتيالتقاريرففي.هعينةفترةاثناءفىقهمفيالحمالمارسه

Cheiraو-خميوياكفي،،تللومعبدحم!اباتمنمختاراتأول+3في

.T..E O(فيوشنايدر6اهامناقتصاديةنصوصDDU

الذينالممالعدديسحجلالتمهيدممماالقسمكان6،وجوخةدريهموثائقأ

أو!سما،6!ستينعامبشكليعملونكانواباْلهموصفوا

المددنحرببناتجاستبدلقدالرقمهذافانذلكعنوفضلا.كاملةهـسمهأي

511-!د.انافترءروقد.وتسعينثلاثما"لةْأووستينبثلانمائةللحمالالأساسي

.واحدايوماإشتظوالوفيماالعمالعددهوالناتج

ارةا!.ءلىتحتويكانتلمالسوعريةالحساباتانهذامناستنتجتولقد

فياستمملتالتي،واحدليوآعمالعدة5الصيغةوان،رجلعمليوم"عن
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فيفملااشتغلواالذينالحمالعددالىتشيرلمانتحنيقكنلم6الأوليةالمستندات

.(رجالعبلاْيام)تحنىوانما6واحديوم

أهميةذات؟تيجة-المراقبينتقاريرمناستخلصتاخرىنتيجةوهناك

يملكوني!ونوالم6السنةطيلةيعملونكانواالذين1الحمالهؤلأهانهي-بالغة

العمالهؤلأءبينتمييزاتضعالتقاريركانتفلماذلكومع.اجالا"وسائل

رثمتغلونكانواالذينالحمالوءحانذلكمنيفهمفاْده6الاجراءالحمالمنغيرهمو

.الارقاءوضعيشبهكان(السنةأيامطيلة

يرتقارتضمنتهاالتيالموادمنقبلا3إااشرناالذ.إنالباحثونيستضلمصولم

للمورخأهبةذ.اتت!ونقدنتائجأية6الثالمْةاورسلالةح!3اثناءاإراقبين

لأنذلك.الميلادقبلالثالثالالفأواخرفيالسومريبالمجتمعيعنىالذي

بأىمرفقةليمستنصوصمنيدويةنسخةنطاقفيمحصورةكانتمطبوعاْكم

وأالنصوصتلكلمحتوياتعليهيعتمدلأموجزبتلخيصوأجاناكاتاريخي؟تعليق

.(المستنداتمنقلةترجمة

)2(

انتقدولقد.مقالأتي)1"منافنتينفيوضحتهالذيالبحثنتائجتناولتم

ن.آ.،من!-مواخصاليهاتوصلثالتيالنتائجالسوفيتالمؤرخينبعض

لهابناوالتيالنقاوووكانت()3(النقاروبحضعنوتيومبنيف)")2(ْليقولس!ي

يلي:كماالنقد

واحدةوثيقةعلىإلاولىالدرجةنيالي!اتوصلتالتىالنتيجةاستندت-1

ا&-نةفي.ئررخبم-931(ول!خو-كأ!أ"اتا!منرقيمهيكاحمسب

56751eoلأالحهثاح!منا!!)1
غودمممالوءلأالناظراعدهتقريرعلىويحموي"س!-بورلا

1؟])1( 9rcFestohrift. .S .F Olden112ص7عددأ!34!1وه5944ص

()''1 3! Pido013-702ص8-7العددان

)3(4691 VDI02-18ص2عدد

-291-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لوغالاالمراةبضرفتحتالمودعةالرئيسةاالملقوةالىبالنسبة-2

التيالسنةأيامطيلةيحملونكانواالذينحارثاينوالحشرالاربعةأى6غوي

يخادلعملمقداريؤداونوالذين،على!تشتملكانت

ارة--ةيكنلمهزلاءعددانقيل3.6(*13*24)رجلعمليوم069

كانوابل6الحملفرقاحدىالىدائمةبصفةينتمونحقيقياوعئمرينْعاملا

هـتابثللولغالغودىالمراقيالىبهمدفع6احتياطياعاملاوعشرينأربمة

ذ!هـ-!و.ك!المقارنةفلنرض.الريفيةالمجتمعاتأحدقبلمنالخاصالحدد

-ةبحثالذينالريفيةالمجضمطتلفلاحيشرعتالوسطىالحصورمن،نظمة

vlشإرعلق-!ملونالفلاحونهؤلأءكانفقد.حدثاالمئميدةالاديرةالىمرأه.

.راتعدةيتغيرونكانواالحمالمنفرقةكلأفرادلكن6السنةايامطيلةالدير1

السنة.خلال

واحدةكلمةيحولملغودىلوغاالمراقيتقريرانخصومىيرى-3

يكنل!ولما.يتسلمونهاحارثاوعشرونالارببةكانالتيالجراياتتخص

لحسابهمالانتأجؤسالًليمتدكونْ.كانواوانلأبدفانهم6جراياتيتسلمونمؤلاء

لمحيشتهم.رئيسكمصدرالخاص1

عامل1348؟إلىلغوديلوغايشير6ثاحارينصروالعثبحةالأرماعدا-4

اسماؤهمذكرتضخصا21جهزهاصغيرةفرقةفيتصرفهتحتوضحواإكَوروش(

اربحةقبلمنمجموعاتاربعنيبهمزودحمال6284وكذلك6التقريرفي

الحالتين.كلتافيواحديو!لمدةوذلك6ايفااسماؤهمذكرتأضخاص

حمال(%(4Y)3ولد6واحديومفيعامل(MA)ألدترجمتيانتقدتوقد

"ارتكبتباننيعنيقيلفقد.رجلعملاياممنالمقاربالحددتحنيالتي6ليوم

بحثيفيالأوليالكتابيالمستندعنتغاضيتلاننيمنهجيةصفةقاكبيراخطأهنا

مرآةالى-تمامامحروفهوكما-تتحولقدتقريباشخصيةغيرتقاريرعن

.،الاقلعلىعليهايعتمدلاانهااو6خادعة
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مجردهـصيغةالمراقبينيرتقارافيوجدنااننابقولهمخْصوميلياوةصحولقد

الهتشيرالاوليةالمشند!اتانصنفيواحد؟يومفيالحمالمنعدد،)كذا4هر

الحقيقيالحددالىتشيرانهااىالأياممنعددكذافيالغمالءنعدد)كذا

الحمالانتأكدفلقد.فيهايحمدونكانواالتيللايامالحقيقيوالحدد6لدد!ال

قدلغوديلوغايرأسهاالتيالعملفرقةفيالدائميينالأعضاءمنكانواالذين

الذينالعمالانحيننمما6)ايرين(الفرقةاوالحراثمنرانهمقبلهمنوصفوا

يكنولم.حماليناوعمالاامايسمونكانوامضخلفينافرادقبلمنلهاجهزوا

الحمالواجبهـنكانتاكيالحقولاعصالفييستخدمونالحمالون

.روش(/)

والحمالينبالحماللغوديلوغاجهزواالذينالأشخاصانتأكدلقد-5

ولقد.المجتمحاتافرادكبارمناو6النبلاءمناوالأقطاعيينمناماكاْلوا

والحمالين)كَوروش(الممالأنحقيقةيؤكدوثائقيدليلباياتزودلمباننيقلت

مرتبطن."كانوأاليهمالمشارالاشخاصقبلمنلوغا.لغودفيالىلمجهرواالذدن

قلتهالذىفالرأى.المل!ية،المزارعهذهقبالحمل/السنةايامبقيةدائميةبصفة

قنتقل.كانتوالحمالين)كَوروش(العمالمنمجموعةينوالحشرالخمسانمن

مراقبيرأسهافرقةالىلمرافنlإحديرأسهافرقةمن-آخرالىوقتمن-

للتحقيق.قابلغيرباعتبارهرفضقدالرأيهذاان6آخر

برباسمعرفوامَنوبين)كوروش(الحمالبينالمفارقةامكانيةكانت-6

فرقيوجدلأإنهقيلفقد.تساؤلموضع6بهاقلتالتيكاالأجراءالممال

هذهوعلى.الاجراءالممالواجورالدمائ!نالحمالجراياتبينجوهرى

الدائمينالممالمنبانهمأغا-خون-لواالأجراءالحمالصفةحددتالأسس

يشرلماخرىوثائقفىولأنهم،(المراقبيننفسقبلمن)مرؤوعونلأنهم

."الملكبيتفييحملونكحمالوانما6الأجراءالعمالمنبانهماليهم

أيضا.الارضحارثعلىتط!قكماعهلفرقةبمايةممدErin.ينيرا)"(

-91!ا-
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نتائجبالنظر-الىدوماعادلةاعلاهاليهااثرتالتيالأنتقاداتتكنلم

الموادمعظميضمسوفالحاليفالبحث.4199سنةقبلاجريتهاالتي!لبحوث

اعددتهبحثفىوكذلك6السابقةبحوثيفياستحملتالذيللجدلالجوهريةا

اليياتوصلتالتيالنتائجبانالتوضيحإولأاتناولولسوف.مؤخراللطبع

هظاعتبروانني.واحدةوثيقةحوتهامحلوماتعلىكبيرحدالىبنيت.قد

اساس!علىقامتلأفها6السابقةدراساتىالىبالنسبةحتىمصيبصراللوم1

العمالفرقاحدىمراقبوضمهوا!تقريراصاسعلىوليسالمادة.وفرة

هذافانولذلك.المراقبينمنجملةققاريراستخدمتلقد.56751إجنيوياك

المستنداتالأنيدمممامتناولففي.قطحاموجودغيربانهالأنيثبتسوفاللوم

والذي6الياسْرونالمنتجونبهينهضالذيالدائمالعملتؤكدالتيالتالية

السلالةحكمخلالاورفيالملكيةالمزارعفي6الملكيةعن-!ئكدون-جمختلف

يديرونها.واقالكشحكامكانوالتيالثالثة

الذينالحهالفرقة"تقديرات21348الرقم94اللوح،").3.+أ

الاولالث!هرمنلوغاليرين"بن"اما)المراقبالوقودلغرضالقصبيجهزون

خمسةلمدةيعملون)كَوروش(عامل44ألكشمنالخامسالش!الى

التأريخ:واحديوآفيعامل؟44(*)6675059عملهمقوةتبغ.ث!هور

شلغي.حكمءن44الشة

اسماءكلحكمنامااذاLutz:78781رقم9لوتز-2

)كوروشلىبرآ.عمال05!اقا"مدينةمنصادرةثيقةالوفانالموظفين

شلغى.حكممنوالاربحونالخامسةالسنة1ا.لتاريخ

(...+09)+003+0003+72.!272رقم:أهاكمان-3

احدىدير5غودى[1005اعدهتقدير.موسع.واحدليومعامل33+

سن.-بورحكممنالثالئةالسنةالتأريخ.اقا:الولايةغود(إنوباند؟المزارع

.(نيت،إبراالمت!ففىبابه!ةرقممنمسمارية)نصوصبهايقصدلاه(
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4-5675(Teo)واحد.ليومعامل66911:المجموع

صرفها.تم.واحدليومايل،1-ن11حمال6284المجموع

التأريخ:1:.اقاالولاية.المزارعاحدىمديرلغوديلوغااعدهتقرير

سن)4(-بورحكممنابعةالراالسنة

فكاشهث!را29لمدةاشتغلوا)كَوروش(عاملا567502(ياكجينو-5

852هنادُهؤلأءعداوما..2()036*0072تمادلايامسبعةلمدةعملهم4ةقو

اضيفترجلعمليوآ29و6السابقةالمنتهيةالشةعنتخلفترجلعمليوم

الرجلعملايام.فمجموعاجراءلرجالعمليوم681339آخرمراقبقبلمن

)نوبانداالمزرعةمديرننسو،"اوروهوالتقريراعدالذىالثخصتصرفقحت

19أبلغغود( - Aعداهاْمافاستخدمآالأياهذهكلصرفوقد

السنةالتاريخ:اقا1الولاية.ماشخصقبلمنزودترجلعمليوم881

سن.-غملحكمءنالثاْدية

خلالكامليوملمدةاضتغلواحمالا29اتامنتقرير5674جنيوياك-6

عملقوةكانتامامنعشرالثانيالثمهرإلىالخاسىالئسهرمناشهرثمانية

اياآإضافاخرونسويةالحمالينهؤلأءمعاشتغل.يوماYAA*الحمالين

تقريرعلىتحتويالتيالسطورتحفطولم.اشهرثمانيةلمدةبالأبناء()اشبه

قوة"قريرالتاليةبالكلماتالوثيقةوتختتم.الحمالينمنالفرقةهذهعملقوة

حكممنالئالثةالسنة:التأريخ.شهور"لثمانيةالمراقباني،،الودافرقةعمل

نس-ربو

(4)

سجلاما،دامنالمنظمالناضالتقريرهذافي(أ4ْ"ول85)7(

3491اaoانظركاملاالنصترجمةعلىالاطلاعلمغرصْ Pالعددان

.211ص7-8

شترسبرغر.جامصةاثوجوخةدريهموثا+!:شنيدر
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اأيام!هيبورسنحكممنالإلثةالسنةمنتخلفترجلعمليوم؟3613

حمالأله!اشتغلهاالتيالحملوإيا!شهرا13مدةعملواالذينالحمالناشتغال

التأريخ.شهرا13مدىفيالأولاد()مثلإيامانصافيحملونكانواالذين

بورسن.حكممنالرابعةالسنة

السنةفيلكشني!ماغورممما،المراقبتسلم6(ة3:236بارتون-8

الحمالينمنلفرقةالشحيرمنسنويةجرايات"شلغى،حكممنوالأربحينالحادية

الحمالين.منلغرفةالئسعيرمنشويةجرايات!شلفى"حكممنوالأربعينالحادية

الفرقةمنعاملاعشراثنا،هناككمان.عشر(الثانيالشهرحتىالأولالشهر)من

كااللتر(من.و08*06)حواليصلا06تبلغشهريةجرايةعلىيحصلون

سلا،.ئلاثينعلىوثلاثة6سلااربحينعلىوثلاثة6سلاخمسينعلىحصلاواثنان

.سلاتعشرعلىواحدوولدcسلاعشرةخمسعلىاولأدوثلاثة

ىا،الصنةقاتفيمؤرختان352،و069عدد3نونأباروالؤثقتان

ماغورممماالمراقبنفسانج!نفوهماشلضالارَ-ت!حىاَ

صغيرتيناخريينلفرقتينشهر،12المدةالشعيرمنسنويةجراياتتسلمقد

الحمالين.منكثيرا

6.6جينوياك)9( rموظف.وضحه،تقدير"علىتحتوىكبيرةوئيقة

مواداافيفيهقصنعالذياسلالاصنعشغلمدير(9!لى)إغويدعى

السنةطيله6اإفرادهااسماءذكرتوالتيلديهالعملهيئةاشتغلتفقد.اخرى

.افا:يةالولأ.الاضافىعشرالثالثالشهرحتىالاولالثميرمن6برمتها

بورسن.حكممنالرابعةالسنة:التأريخ

فيالمنفقةالحملايامعنتقرير.جيداخفطلم935ر3بارتون)01(

عمالمنعاملاYOMالمجموع.الختاميبالرقمالمجموعثلطحنشغل

واحد.يوملمدةالحبوبطحن

سجلاتووثاؤقنصوصمنهارفاردمكتبةمجموعة:بارتون.ك.جي)6(

.18!\-.!1هنيوهافنتللرمعبد
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حاءبالأسهناسجلفقد."/الارمتاج،مجموعةمنمنشور!يرتقرير)99(

منضهراعشراحدمدةاشتغلو!وقد.المشاغلاحدفىيحملونعاملا592

يوما.8596عملهمقوةوتبلغ،اقا"منعشرالحادممماالشهرحتىالأولالشهر

الرجالالىفبالاضافةازندين(الوغالاعدهتقرير9617جنيوياك219(

كالأكايوماوعشرينوشهرونءواحدوشهر6ضهرثلثيتبلغلمددلحاملين2

اتةايابمطيلةاضرإفهتحتيحملونكانواممنعامل299تصرفهعحت

03619)يوما04114عملهمقوةبلغتوقد.(شهرا12! 2)x.

(sr)وطحنالملابسصنعفىامة7914اشتركت5665جنيوياك

عشرالثالثالشهِرالىاتامنالاولالشهرمنءشهرا13لمدةعملفى!!.حبوب

يمنَالرابحةالسنةيخاكأر.يوما05512عملهنقوةبلغتوقدالأضانمما

--..شلغىحكمحن

o)14(جنيوياك 66 oكمانالذى،را-دادنغيرالمراقببهاقاماعمالانجاز

منالحشريناليومحتىاتاقويممن"الرابعالشهرفياامة36تصرفهحت

قوةبلضتوقدشلغىحكممنبحينوالارالسادسةالسنةمنثصالثانيكاالثصهر

يوما.36(*)0369026.عملهن

.الحبوبطحنمثمحفلراقي5شارا-اروراعدهيرتقر0467جنيوياك519(

منينوالعشرالثالثإومإصباحمناامة361اضتفالعن.ميلوماتيبينروهو،

حتىبحفى!والأرالسادسهالمئنةبنياِقايب!يقيىيبىعثيييرل!ثألثييير3ِ

منوالاربحينالسابحةالسنةمنإقاتقويممناخانىالشهرمنالسابعاليومعباح

f\403عملقوةبانهاالمدةهذهلح!توقد(يوما493إي)شلغيأح!3

.36(*)314وا!يوموى2امات

(723 )N801430!02ط:.CT"وسلالحبوبطحنلحانوت،قدير

عملقوةالمزرعةتضم.شهرأ39لمدة)ثشفىالمعابدلأحدالتابمينالجعةصنع
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ا&نة:التأريخ.واحدليومصيرةامةوتسحينثمانىوومائةآلافصبحةمنتتألف

شلفي.حكممنوالاربمونالسادسة

ختللطحينالكاتبلودخرإّ"!اعدهالمملقوةتقدير2عددكيرا)18(

-"

اما!.وخمس6سلا03تبلغجرايةذاتات33011و-تصرفه

15

ي5799عما!نقوةتبلغشهراَعثمرثلاثةولمدةجرايةنصفمنهنلكل

.بور-نحكممنالثانيةالسنة:يخاضارإ.اقاا:الولأية.يوما

امميهالسابقةالفقرةفىوصفتلواحدةمماثاةالوثيقة5عددكيرا)91(

وضوحبكلوهو،لودنغرا!ا!هعملقوةقدير.جيداخف!لملكنها)89(

حكم،عنالثانيةالسحة:التأريخ)18(الفقرةفىالتقريراعدالذىالشخصنفس

جراية.ذاتاماتلودنغراتصرفقحتكانالتنةهذهفى.بورسن

1ولمدةسلا03تبلغ r0عملهنقوةتب!لغ.ضهرا*tty.يوما

عنتقريرضحيفةجداالوثقةبهاحفظتالتىالحالة2؟هشنيلإبى)02(
ت

عد..اقامنعشرالثانىالثمهرأفا،ولالشهرمنالاماتمنفرقةعمل

17

أ،يو7665تبلغسنةلمدةعملهنوقوة.-+21تالاماتا
1!012

رجل.عمل

وا94منتتألفاتمنفرقةعحلعناقامنوثيقةشيدر2(%)

سن-غملحكممنالاولى1السنة:التأريخ.شهرا13مدةفىامرأةخمسين

اشهرصتةطيلةالحملاستمرارعاىيبرهننصمماثلهناك.203عددشنيدرانظر

ألشهرحتىالأوَلالشهرْمنإمرأة162منمؤلفةالاماتمنفرقةبهقامت

بورسن.حكممنالأولىالسنة:التأريخ5اةامنالسادس

اماتلمعملقوةتقدير27لوح5:9685عِددتبلوالواح1جنيوياك)22(

حتىالأولالشهرمن،اضهرثمانيةمدىدىافة172عملاستمرإريؤكد
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نصاانظر.سنابىحكممنالئانيةالسنة:التأريخ.لكشبىمنالثامني!لشهر

.32لوح5699رقمالسابقالمصدرصماثلا

عملفردايامقديريحتويلكَشمنقصيرنص59!د2جبارتون)23(

.جداكبيرةالمشمولةالافرادعملايام!د.المراقبينمنا،ثنينزودنالامات

ينبنيالذينالحمالمنالرئيسةالأصنافثبتتالتىالبراهينمقدارانيبدو

لكشفىالكبرىالمزارعفىالوقتمنطويةولمدةب!سترإريثمتغدواان!لهم

حفةيحددالذىللاطاماصاساييوفريطَنلم6الثالثةاورسلالةعهدفى،واقا

وذلكرقكاقتصاد6الحصرهذاخلالسومربلادفىالملكية1المزارع؟اقتصاد

.واحدةمفردةوثيقةعلىيالأستناد

عهدمنالحسابيةالمستنداتضمالتىالمطبوعاتكلتكنلمال!ولسوء

المملتؤكدالتىالمصادرقائمةفانذنكومع6لديعتوفرة6الثالثةاور.سلالة

المعابدومزارعالملكيةالمزارعفيوالاماءالممالبهينهضكمانالذممماالمستمر

.اطولتكونقد،الزمنمنملموسةاوقاتلفى

منالحديدبينشكدونعليهاالحثوريمكنالوثائقهذهمنالمزيدهناك

والمجموعاتالمتاحففىالآنوالمتفرقةءالثالثةاورسلالةعصرمنخوبةالم!الرقم0

ايرادعلىخرأتولقد.تنشروانتدهـسانتنتظرالمالمارجاءكلفىاخاصة11

ختالمودعةالمنشورةوغيرانمثمورةالموادبينتوجدلانهالحفةبهذهايجابيييان

المصادربيناشضها1اناستطعلم"يةتقدير"وئائقوجوديدتؤنصوص6تصرفي

الطينمناختامعلىكتاباتعنعبارةالبحثموضوعةالنصوصوهذه.:المحروفة

عنمعلوماتعلىوتحتوي6الحساباتف9فيهاقحفظالتىاسلالالختمتستحمل

المراقيهذاامرةتحتيحملونألذينوالاماءاالحمالفرفيعملقوةاست!اما

فىال!فىاسحفنىكماالاختامهذهمنجملةنيقولسكينثمرولقدذاكإو

)كام.الأرمتاجمجموعةفىاخرىجملةاكئسافإ

سوف6اوردطاالتىالنقطةعلىاطبرهنةالوئائقهذهاهميةالىأخسبةفبا

منها.واحدةكلمحتوياتي!ذكر

السويختيالاتحادفيالقديمةوالاثارالفنونهومتحفالارمتاج

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عملقوةتقدير:،وئائقيةكمابةذاتسلة!،19رقم2نيقولسكى!)1(

سن.غملحكممنوالخامسةالرابحةللسنتين.المراقب،ضارة-لو"فرقة

يرقىالذىرقيمهبينهاومنايضاإخرىوثائقمنمحروف!ثارا-والمراقي

52عين596،5)7(الرقمفشأصن-غملح!3منالرابحةالسنةالىتأريخه

المراقي"غونو+إود"حقلمنالمرتفحةالارضفىواحدليوم(كَورش)عاملا

ختمتالتىالسلةفيالمودعةالرقممعلهعائدةكاتوانلأبدوهذه.شاوا-لو

البحث.موضوعةبالاختام

علىالوثائقانطوتوثائقيةكتابةذاتسلة،29عدد2نيقولس!ىأ)ْ(2

موجودةشهرا12لمدة،اورننسو"و،ادباي!منلكلالتابعةالفرقةعملقوة

حكمامنالخاسةاسنةإمنعثصرالثانىالشهر1حتىالأولالثصهرمنءخا

وثائقيصفالحبارةبهذهوردالذىالختمنصبانافترضواننى.سنخصل

العملءقوةانكيفتبينالتىاحساباتهبلالمراقياعدهلتقديرليساساساتوفر

نصافيذكرااللذينالموظفينمنواحدألانذاكتوسمتقداليهبهاعهدالتى

تسجلكانتالتىالأوليةالوثائقفىاسمهيذكركانماغالبا"إدباي"اىكاالختم

مجموعةمناختامنصوصفىاسمهوجدكذاك.العمالمعمختلفةعمليات

الذهـكلهو-قبلاذل!رأيناكما-كانفقدااورننسوالانىالموظفاما.الصومحةْ

سن.غملحكممناثانيةإالسنةالىتأريخهايرقىالتىالمنشورةالتقاريراحداعد

قوة!الوثاتتناول.وثائقيةكنابةذاتسلة،69رقم2نيقولس!ىأ)3(

منالخاس!ةالسنة.هناموجودةضهرا12امدة،خمادوبنلودغا5فرقةعمل

الثمخصذاتبانهيحتملالختمفىذكرالذيخمادوبنلودغااسمانسنغمل

الذ!"5،:1المجموعةأاورننسولتقريرطبقا-وافقالذيالمزرعةمديرلودغا

ير.التقركماتبالىالحمالمن!دنقلعلى-سنمغحكمنجملالثانيةالسنةيخص

التىالوثائقانققولكمابةذاتسلة:4978ةرقم-مجموعة)4(

السنة.هناموجودة(نوبىافيأغود)المزرعةمديرأسيغابا)فرقةعملقوةتتناول

32!\مانجستر،ريلاندز-ونمكتبةفىمومريةالمهالرقمدليل:فش.ت)7(
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مؤرخاثامنرقيفىشخاباالمزرعةمديراسمور!-نغملح!!منالخامسة1

.،008رقمفش.تأسنإى11حكمءنالثانيةالسنةةى

الفرقةعملؤوةتقدير.اَتا.بئذاتسلة،9975الارمتاخمجموعةْأ)5(

ولم.منحكشآرابمةفخىا.هناموجودة"ائابنادباي!الى"التابمة

يشخصانيمكناحتمالعلىلكنهالاخرىمنالرقمافياياتابنادباىاسم:إصادف

منحسابيةوثائقةىبتكراراسه،!رذالذيالمزرعةدير5اوالمراقبادةاىبانه

اممش.فىءس!لملأيكنلمالاسمهذافات؟هـوبر!ذكرهلماوطبقا.،إمّا

علىتحتو!ماوثائقيةكتابةذاتلىلمة،7833رقمالارمتاجمجموعةأ)6(

نءشهرآعشرا!لمدةالمزرعةمدير،اورلوغاللافرؤ"عملقوةتتناول.لائق.ه

ا.هنامو-ودة"اما"هـنعثصراسثانياالشهرحتىاصانياالثهمهر1 منا!سالعة

الرقيموهذااماوثائقسجلمنمحروفاورلوظلوالمراقيسنغصل-حكم

ىا.لميناورلوغالالمراؤبا!سلبموجبهالذي،7787هـقما!ومحةاهجحوعة!أ

معاليهعائدأيكونانيجت6اكمركلمابالنقلالمتعلقةالأعمالببحضاطقيام

ايضطتأرثخهيرؤىالذممما7843المرقمألارمتاجبختِمالمختيمةالسلةمحتويات

ا!لكض.السنة11

التيالوثائق:وثائليةكتابةذاتسلةEYMYرقمالارمتاجأمجموعةْ)7!

من،ش-راعثمراحدلمدة،لوغاليماخيبنلوندنغرا"فرقةعملقوةتتناول

منالر-إلحة.هناموجودة6اقامنعسْرالثانيالئصهرحتىالثانيالشهر0

من.وادفيلودتراالمزرعةمديرأوالمراقبايصموردلقد.سنغملحكم

.مرةلأولهنايرد6لوكاليماخىبنالودنغراصمانغيراقاسجل

عملةوةيرأف.ْكتابةذاتسلة08415ر!مالارمتاخمجمؤعةْ)8(

+ع\
ن.الاولالمةطرمن،شبراعمثراحدلمدة(غا-دريغارين)اضاذةلفرقة

)حكمالسابحةالسنةمنالاولالشهرالىغملسة!إلح!3السا،قايا

عنا.موجودةدغاإبنشار-لوالمراقبأعدهالذي6سنغمل

-.202-
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قديرخاصةوبصفةعجيبةتفصيلاتعلىالوئيقةهذهمننحصلونحن

السنةأواخرفييبدوماعلىللصراقيزودتاضافيةعملقوةعنأعد

الذينإلاشخاصاسماءبيندغا"ن51هـلوشارالمراقيإسبمعلىأعثرولم.

عليه.اطلعتقدكنتاقاسجلمنرقمفيتا

وثاثقه.ائقيةوْكآبةذاتصلة"،8975رقمالارمتاجمجموعةأ)9(

ثرامو%ودةعشرأحدلمدةالمزرعةمديرادبايالىالتابعةالفرقةعملقوةْ

يذ؟ركانالذمم!الموظفاسموهوثانية،ادباي"اسموردالرقيمهذاففي

إقا.منالحسابيةالمستنداتفيساحة

الفرقةعملتوة"عبارةمنهـافقدتالتيالاختامبحضتصنيفأيضاويمكن

رقمِاو:قةا)اقتبسانذلكعلىمثالاواستطيعالأختامهذهمع،نا-ايدين

منالسادصتالسنة.هناموجود،)اباغيناهاعدهتقدير:وثائق!لة1(61

،.سنغملحكم

أما..اماسجلوثائقمنلناجيدةبصفةمعروفغينااباالموظففاسم

تقاريربحضفيأيضاحذفتقدفانهـا،فرقةعملقوة"الكلماتالىبالنسبة

التي،القائمةمنالرابحةالفقرةفيوردماذلكمثال.انفاذكرتالتيالمراقبين

الوثائقكميةؤ.نذلكومع.،المزرعةمديرلنودمممالوغاأعدهتقدير!تقول

فيالمملالمششركينالعمالاكثريةانعنإوردتهاالتيالنقطةتؤيدالتيالأولية

الوثائقهذهان،الانتاجوصائلتملكمنمحرومةكانتالملكيةالمزارعفي

.واحدةوثيقةعلىمقتصرةليستوانهاوافيةبدرجةكثيرة

ه)4(

هـنالرابعةالفقرةاظر)غوديلوغالالمراقبققريرتحليلمنتوصلت

ثلاْلةمدىاف!باستمراريحملونكانواحارثا24انمؤداهانتيجةالى(القائمة

لمالحراثهؤلأهانتبإنمحاكسةنظربوجهةخصوميقالولقد.شهراعنسر

-ب!.2-
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3ةيتزودواحتياطيةضفةيحملونكانواوانما6الدإئميينالعمالمن.يكونوا

يومكلإليهتبحثكمانتالتيالريفيةالمجتمطتابحضقبلمنغودىالوغال

المملعلىالقادرينالافرادمنالمتوفرالعددمجموعمنفرداوعشرينباربحة

اسماءتضمالتيالقائمةفقدانعنناتجالقولهذاانويبدو.المجتمطت1هذه.في

غودممما.لوغالتقريرفيوابنا+همحارئاوالحئسرينالأربعةاهؤلأء

هذهمثلفقدانبان3491سنةنثمرتهالذىمقاليفيقبلاأوضحتولقد

التيالو-يطةالمستنداتمعالتقريرهذامثلنقارنانمنايستحقلأالقوائم

منوالئلانينالحادممماالسطرانوالواقع.السخرةأعمالمنمتباينةصيغانسجل

ذكرفقد.فسبيبرهانعلىيحتوىغوديلوغالتقريرمنالتاسعةالمجموعة

وردوقدaاردصارsاضرافتحتتحملكانتعملفرقةأفرادأحداسم+هنا

يوما.وأربعينخمسةامتدالذىلمرضهنظراذكره

متنابةةدقةتسجلالتيالرقممنعددالاوليةالوثائقبينتوجدكذلك

نيقولسكىأ01دوإسمائرهمتذكركانتالذينالممالمنذاكأوهذامرضصدة

309،409،601،7061الاعدادششيدرY1%'9176،.79الأعداد2

.(وغيرها0742الحددالأرميتاجمتحفهجموعة:ء91

أنيقولسكى:فيهـااسماؤهمتذكرالذينالعمالوفياتتسجلاوليةوئائقوهناك

عنمحلوماتالمراقبينتقاريرتحتوىكذلك.،174!ويخرها6*1الاعداد2

الفقرةتحتالمحلوماتهذهادرجتالصومعةبمجموعةتقريرفي)العمالوذإت

.(9السطر9المجموعة11

العمالبحضوفياتيسجلواانالملكيةالمزارعلموظفيالمفيدمنيكنولم

يمملونالذينالحمالفرقكانتاذامرضهممدةأوبالأسما.يذكرونالذين

الا-يرةالحالةففي.احتياطيةبصفةدائميينعمالأضملأالمراقبينإثرافخت

(ثوروض)الحمالفرقةلمراقيبالنسبةش!يئاالحمالمرضأوموتيحنىلا

.حلالعا!لاخرعاملتهيئةالىال"لفييبادرانالمجتمععلىلزامايكونلأنه

-403-
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هـلىيهمهلنالمريضالحاملاسمفانذلكومع.ماتأومريفاسقطالذي

تقدير.أقل

هذاو.نباسمائهمالقادرينغيرعمالهذكرقدغودمممالوغالالمراقبإنغير

."-4يحملون6لاحتماأكثرعلى6كانواحارئاينوالحشرالاربحةانيتبين

.يتحيروالمالحملفرقةيؤلفونالذينالأفرادوان6السنةأيامطيلةباستمرار

يةذكرو!قدالممالبحضانتبينالتي1بالحقيقةالنتيجةهذهعززتولقد

يمواشلوغاو5واحدعامل)نقرأ5-09:9المجموعةففي.باسمائهميرالتقر

مخزنربما)الحياةبيتحارس.يوما012الحملقوة.أشهرأربحةلمدة

.،لودنغرا"ختم.(الاءاضةمواد

.b-"-صرفتحتلوغالزيموعاملهوضحقدلغوديوغالانوالواضح

أشهر.أربحةلمدة"الحياةييت

لوغالالمراقييضع3077رقمالارمتاجمجموعةمنأوليةوثيقةوفي

"حارستصرفتحت،ششكلا"عاملهLugaligiول+8:ايغيخوش

السنة.وضفسنواتثلاثلمدة،ال!اةبيت

الىالحمالبنذاكأوهذاانتقاليدتؤاخرىأوليةوثائقأيضاوهناك

s.324أ،الجاةبيت-"حارس 557 ، Ddt4ا 183 ، Fih3(.لا

هـنأفرادانتقالتسجلالتيالأوليةالوئائقمنالكثيرفهناكلمموموعلى

06!,162,161)164الوقتمنكسرةولمددمختلفينأشخاصالىالحمال

،9676748078207،كا9743الأعدادالارمتاجعجموعة.وغيرهاشنيدر

اممالممائلةلأتانتةمعتتطابقالأنتقالأتوهذه.(وغيرها761769762

لدينا.معروفةاخرينمراقبينتقاريرفيسجلوا

ةوريىنحكم"نالرابعةالسنةفيالمحدلغوديلوغالتقريربالنسبةأما

العمال.نستةاسماءقائمةتحتوممماt:22-011المجموعةبانيلاحطانفيجب

،ننورا-لو"عملقوةمنو!ف،ارإدخولا"عملقوةمنوأفرقته!من

-02 o-
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عملقوةوضف6،انينىلو"عملقوةوضف،شارالو"عملقوةوضف

وقد.أشهرأربعةلمدةموروبىلوغالعملقوةونصف6الحلاق،لوغينا5

يوما.(*4*6)036عملهمقوةبلغت

طاقهبمقدار(غوديلونجالعمالفرقةمن)يةسأيامعملقوةوكمانت

.الاولاد

الأولاد(.طاقةحسب!والعبارة،سريةيوم"عبارةأوضحسوفواخيرا

توفرالحمالاسما+منالقائمةهذهباننلاحظان،الحاضرالوقتفيالمهممن

ذكرو؟الذينواولادهمحارأينوالحشرالاربعةوجودعلىالنقضيقبللابرهانا

تحملكاتفرديةكشضيات،':9المجموعةأغوديلو!كالتقريرفي

اشرافخت6كانفردباىتستبدلاندونالسنةأيامطيلةمتواصلةبصفة

فييزالوماالنتيجةهذهيتقبلقدالمؤرخانصحيح.غودىلوغالالمراقي

حكمبور-ن،منالرابمةالسنةفىلوكالنوديتقريرجحلالذكلماالسببعنحيرة

منالاخرىالتقاريرذلكفعلتكمالديهالحراثاساءضنمبقائمةيفتتحلأ

النوعية.ذات

المراقبوانقلتاذ3499)8(سنةقبلاالتساؤلهذامثلعلىأجبتلقد

الحالأتفيباصمائمعمالهمادراجيتجنبونكانواالتقاريريضحونكانواالذين

فيولكن.العملتوفيرلممارسةكوع6تقريباالدائميينبالأشخاصتتحلقالتي

ضرفقحتأفرادهايضععندماأو6المراقبفرقةأفرادفيهاتغيرالتيالحالأت

منالتقريرالتمهيديالجزءفيعمالهعنكاملةقائمةفيكرفانه،اخرينمراقبين

وث!.674o6ياكجينيوعلىالرقيمينالمعروفةالمراقبينتقاريرفيموجودهوكما

جزئية.بصفة5675الرقيموفي

ع!نةفي!ره"ضعنتماماناتج%Artشةتكونالذى1الأفتراضفهذا

الالئة.اورسلالةعهدفى،5CAIمحبدوثائقبينمن،هكمانج.ج"3791

)8(4Pido 3491 8-7 .P 216 N
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مائتينحواليعلىيحتوى(272هوالمطبوعافيرقمه)واسعنصسهذا

شديداتلفا-الفالنصهنافانالحظولسوء.أعمدةعشرةفيسطراوخمسين

ا)خلفا!ابهقدالنصنهايةفيوالمذكورالوثيقةأعدالذممماالموظفاسموان

.(نوبازرا)(المزوعةمديرغودمممال005)غيرهمنأكثر

مديراصمن!تحيداننستطعلمانللجدلمثيرةحالةهناكتكونولسوف

تقاريرمنواحدايحد(هكمان)مطبوعمنyyyالنصلأنذلك.المزرعة

تالقاثفي3الفقرة!الينابالنسبةالخاصةأهميتهالهاالتيالحمالفرقمراقبى

ريبدوننعيدانفيهنستطيعوضعفيفانناالحظولحسن.(ا،نظمتهاالتي

ا-ما+قائمةاناحةيفةوا.272المرقمةهكمانوثيقةفيالمزرعةمديراسم1

ظامانبلغوديلوكالالمراقيتقريرفيذكرواعمالستةعلىتشتملالعمال

وفي272رقمهكمانوثيقةفماموجودهومانفسكمانالقائمةافيالأسماهدرج

وان.غالبامعروفاحالتيناكلتافيعامةبصفةاكصوان5676رقمياكجينو

واضحة.بطريقةتظهرهسوفالنصينفيالمتطابقةالسطورمقارنة

49.: 01 5675 .T .E Oبحدهااوم2729:5هكمانبمدهاوما

ارادخولاأ)5!.ارادخولأ!الماملعملقوة)+)14(

!*ننورالو))6(تنورالو12()5

شارا-لو2)7(شارا-لوأ(611

.دينىالوأ)8(نينىا-لو2(711

غينالولأ19(لحلاقاغينالو6(1)8

موروبىلوغال؟)01(أشهرأربمةلمدة)02(

أشهرثلاثةلمدة)11(يوما036عمبهمقوة)21(

يوما024عملهمقوة\(2)

يةالسرايامعملقوة)12(السريةعملايامقوة)22(

الأولأدطاقةحسب13(إالأولأدطاقةحسب

http://www.al-maktabeh.com-702اَ



فرقهمعنمتغيبينالممالفيهاكانالتىالمدةطولفىالفرقانوواضح

الىيحودانما(272هكمانفىاشهروثلاثة5675جنيوياكفىاضهرأربعة)

يثصمللأبينماشهراعثمرثلاثةمدةيشمل5675جنيوياكفىالتقريرانحقيقة

.شهراعشراثنىسوى272هكمانفى

تعريفامعرفةآنفاالمقتبسةاسطورامحتوياتقكوناخرىمناسبةايةوفي

الوثيقتينباناؤكدانفىالحقيمنحنىانضأنمنوهفا6الوثيقينكلافي،ما

هكمانوثيقةاعدالذيالشضصاسمفبقية.الشدضنفسقبلمناعدتا!

اهلامةالأنذلك،غوديلوغالأالىبيسرتعادإنيمكن،غودمم!ل...1272

تماما.الفراغفىتتلائم(لوغالا

المجموعةأ5675جنيويادُفىسالمابقيالمراقباسمانفن!قولبدقةولنتكلم

،...01،غودلوغالأالجزءهومطلقةبدقةتحديدهيمكنماوان،11:7

!وارزممماإغوديلوغالاسممعبالمطابقةقبلاإعيدقد)ي(وهوالأخيرفالحرف

.(سيأتيماانظر)الاخرىاكعوصمنعددفي

نظمالذممماالثسخصاسمنحبدانفيهنسنطبعوضعفىفانناالآناما

والوثيقة226:.27269هكمانمطبوعفىالمدرجةالونيقةإى-الونيقتين

،5675اتامناقتصاديةنصوص"المحنونجنيوياكمطبوعفىالموجودة

كانهالذىغوديلوغالالموظفانوالحقيقة.غوديلوظلهوبانه-ا-17

عنهضاضوالذي272هكمانمطبوعفىالمنشورالتقريرنظمالذىهوايضا

الىبالنسبة!اكبيرةاهميةذوالموظفهذاان6نحنونئسرناهالمطبوعمؤلف

تسبقفانهاولذلكبورسنمنأخةالثاالسنةفىمؤرخة.الوثيقةلأنالمؤرخ

الىتأريخهيرقىالذي5675جنيوياكمطبوعفىالمنشورالتقريرمباشرةبصفة

دورسنمنبحكماإدحةالمسه

الوثيقفانحوكاالتىالموادبمساعدة6نحددلكىفرصةلنايهيىءهذاان

عصراثناءاقامدينةفىالمدكية1المزرعةفىتعملكانتالتىالحملفرقةتأريخ
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على6الأمكانفىانوالحقيقة.متماقبتينسنتينمدىفي6الئالثةاورسلالة

جدامهمةحقيقةايجادكاغوديلوغالتقريرىمناستخلصالذيالبرهاناساس

نفسهمجوهريةبصفةالسنتينخلالبقواغوديلوظلفرقةإفرادانعؤداها

اخةالثاالسنتينكلتافىغوديلوغالإنرأياانلناسهقولقد.الأشخاص

ايام5يشتغلوالأنالحمالنفستعيينعلىقادرأكمانبورسنحكممنوالرابمة

.،غاب-اود-يةسر

تنظيمعنالتحريفىكبيرةاهميةذات(سريةايا!)الحبارةكانتولما

التفصيل.منبئ!ىءاتنإولهاسوففاننىالسومرممماالمجتمعفىالحمل

د!الرقيممحتوياتنشرعندماالحبارةهذهاكتشفمناولدايمل"كان

يقرأالنصمنالأفتتاحيفالقسم.،)9"ولع!لا!3ا!أفنةلمرأمجموعةمن41

-خارازدأالحبوبطحنعملقوة،واحدليومرقيقة16611يلىما

عبارة!ايملتركولقد."248صريتهمايامعبلقوة(Zid-Har-ول

الأيامعدد)انملاحظةعلىجهدهواقصر6تفسيردونمن(سريةايام)

.،سريتهمايامعملقوة!يقولالنصلان1966بالرقميرتبط(أغاب،

الريمفهفا.الصومحةمجموعةمن4897ارقيماهوعلاقتهلهنصوهناك

عملايامايضايسجلوهو.ْلا"!حمه!ربقق:منمؤرخ

عملقوة.واحدليومرقيقة6504فيقول(الرقيقاتاي)الشا+منالماملات

فىيذكرلم،السريةايام!فمدد.،سريتهنايام!عملقوة.احبوباطحن

الرقيم

بنشرهاقامالتىالمراقبينقاريرفىسريةايام"عباوةجنيوياكخاوزولقد

صفةفيهاوحدد2499سنةفينشرهاموجزةخا،صةوفى.2299سشةفي

تترجمإنبالسوعرياتالمتضصالفرنسيالعالمهذااقترحالوثائقمحتويات

.؟،راحةايام"بانهاالعبارة

نئ!رقاأتىرسافى،غاباودأيبةالغرالمبارةترجمةاقدمانحاولتولقد

)!(68!.2:OR
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يقصدانهنظريوفى.الأنخىفيهاالحملفىمضيتثما(3491)ْسنة

ففي.المراقبفرقةخارجالحمالفيهيكونالذىالوقت(سريةايام)بحبارة

ممينةمطابقةتبرزءصيخوياكنشرهاالتىالحاملاتإخسا.إفرقمرإقبىتقارير

الأصاسهذاوعاى.السريةاياموعددالفرقةزجالعملاياممبصوعبين

9566.،امَامناقتصناديةنصوص!جنيوياككتابفىانمثمورةالوئيقةتقول

مب!وع.اظالأف!ينالشهرالىالأولثالثيبهيررقيقة6!)9:6-7

فالرقم.،السريةايامعملقوةوهييوما0216ويوما06912ءحلهنقوة

اللواتىأاتوثلاثينستمنا،ؤلفةالسريةاياممعيتطا.قاتيا0692

خلال.منهنالواحدةعهلاياممجصرعسدسيمارل6ش!هر!عشراثنىاشتغلن

0692-06912:6ايالمتة

فىالمنشورالمراقبينتقاريرفىاالاماء1،سريةايام"تؤلفكذلك

ففى.منهنالواحدةعملاياع!مجموعسدسجنيوياك5668و0567

السطورتحتوىحينفييلأبا)جزء"يةالسراياملاعنارةاشبدلت5665جنيوياك

15-1 Yقوة.واحديومالمدةامة،له!44:التاليةالتقديراتعلىالرقيمقفامن

؟557-6ةصهي557،44،ا!هذهعنر.الحبوبطنعمل

الاماء6اممماالحاملاتللنساءهذهالسريةايامانهواواضحاواكىء

066096606بالارقاموجنيوثاكمطبوعفىالمنشورةثائقالويدتهااقد 6 6680 c

الأعتياديةالتوعكاياممعيتطابقشهرفىايامخمسةالىتصلوانها؟0567و

يسمحولاالسومريةللمدوناتطبقا6النساءتدنش!يتمحينالنساءتصيبالتى

.إلاعمالمنامممابمزاولةامن

فحلى.متباينةبطريقةايضاالاماء،سريةاياملاتقدرانيحكنكذلك

:كيراادوردكتاب)ةىنشرتالتىالمراقبينتقاريرمنواحدفىوجدناالأقل

منه6الانىالددالأخصوعلى6(المترجم-تلوفىالمعبدعنمختارةحسابات

عشراثنىمنواحداتقريبايساوي(5-3:7المجموعة)السريةايامعددان

)01(4308Babylonica
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عشرثلاثةلمدةعملناللواتيالحابلإلتالنساءمنالواحدةعملاياممجموعمن

التىالفقرةفىالنسخاثناءخطأحدوثمنفلابدالح!خلولسوء.ضهر!

.،السريةايام"عددالىنثيم

سريةايامعددي!ون)5(الدد)كيرا(المطبوعذاتمناخرتقريروفي

.(11-2:79المجموعة)تقريبافهنالواحدةعملايامسدسالطملاتالنساه

الى(1اكا1)-كا9:4المجموعة)إضارةعلىتحتويوثيقةا-هناذلكعداوما

انساءامنواحدةكلعملإياممجموعتؤلفالتىالموادبعضمنالخمس

افضورينالتقريريننظمالذ!6لودنغراالمراقيامرةتحتيعملنكناللواتي

JAيعاالمجموعذلكفخمس.واحدايومالاطءاعملاى(5563كيرا)افما

اسفلفىالتالفةالسطوربعضفىإخرىيرةالخمسهذ،1وردووو31129

جداالمهمتيناوثيقتينالهاتينمفصلاتحديلاا!مانهنااستطيعولمست.الرقيم

شك.دونالتحليلهذامثلتستحقانانهماولو

الايامهذهانهوملاحظتهْتجبفالذممماالعمالسريةايامالىبالنسبةاما

سماولاالاولةالوثائقمانواحدةوفىبلحسبالتقاريرفىتذونتكنلم

السنة!تالارلحينوالمؤرخة3446رقم،هكمان"مطبوعفىالمشورةالوثيقة

401السرية!يام)بحدالنصويبدأ.ضلغيحكممن H\و"احد.ليومعمال

ول4ول!44ادوكا!مدينةالىواحدلومعاملا036السريةايامعملقوة

..()مشبيانالحقلعاملا036عين.تحيينهمتم،المحرر-ابيسالمدينةأ

غودىاوكأالالمر،اقبتقاريرفىسويةذكرتقدالسريةايامانوجدْلاوقد

.(6576جنيوياك)المزرعةمديرأورننسوتقريروفى6قبلاةخهاتمالتى

الذينالعمالباسماءقائمة،6-12:15الم!صوعةأايضاالوثيقةهذهوتختتم

بناوغاليماخىأ6لوننثمبور7:السريةايامالىبالنسبةذكرممورد

لم6الثانيننشبور-لولم6شارا-لو+6لوغالدإغاأءدشموزيدا-اور

السريةايامعملقوة.036تحادلعملهمقوةاشهراربحةلمدةلومينيبناكالا

.،الاولادطاقةحسب
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فىسجلاقدواورننسوغوديلوغالالمراقبينمنكلاانهوالمهموالمثىء

الفرقةعمالمعسويةيحملونكانواالذينالحمالين،سريةايام5تقاريرهما

يأتيالحمالينكانيةسرياميراتقدلأنذلك.لحمالالئكاوعنمستقلةبصفةوالمذكورة

تقريرمن69-.8:2المجموعةتقولوهلَذاالحمالسريةإيامتقديربحدمباشرة

)؟(4لمدةالحمالينسريةاياعملة.وا!ليوعاملا36"اورننسو

تقاريروفى.اقامنعشرالئانىالثصهرحتىالأولالشهر.ْ،اشهر

بعدالأوثعةبدايةفىسريتهمإياموردتالحمالينلحملخاصةبصفةخصصت

فىالتقريرا؟ظر)المراقبتصرفتحتمنهمواحدكلعملاياممجموع

فىانشوروالتقرير226-3:23المجموعةفىالقائمةمن7الفقرة85ضنيدر

.(22-3:23المجموعةؤىاقائمةمن6الفقرة5674جنيوباك

القائمةمن9الفقرة36.66جنيوياكمطوعفىجداكبيرةوثيقةوفى

الحماليناسمالعمالعاىاطلق6السلالصانعيمعملمديرتقريرهىالتى

كلعملاياممجموعبحداسريةاايامسجلتايضاوهنا(2:94الم!!وعة)

.69(:3المجموعة)3شواحد

ايام"لمبارةقفسيراعطاءهحاولةعلىالاقداموقبل

ايام"عبارةوضح11اناود6الحاملاتالنسا+الى.الأشارةفي،السرية

واورننسو.غوبيلوضكالتقاريرؤىوردتالتى1،لأدالأوطاقةحسبالسرية1

التقارير6هذهفىباسمائهمذكرواالحمالمنستةم!حوعةانتضىلاإمبارةفا

القمح.جرايةنصفيتسلمونكانواالذينالاولادمنتتألفكانت

كلانذكر(ومابدها12:االمجموعة)اورننمموتقريربدأيةوفى

كاملةجرايةيستحقون6السريةاياع!الىبالنسبةعددواالذينالسنةالممال

ايضاالتقاريرتبينكذلك.البالغينالرجالمنكانواانهميحنىوهذاالاقمحمن

3:1361696المجموعة)3606والدد(ه:3المجموعة)5674ياك-نيو)

منيكونوالمالسريةايامالىبالنسبةرهمذكوردالذينالرجالان(2''99

المسريةايام،تحبيريفهمانينبغيهذاوعلى.ابالغيناالرجالمنبلالفتييان

51لأدعينواالذينالرجالانالقائلةالفكرةيطابقبانه،للاولادطاقةحسب
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6كاهطيوممنبدلايومنصفيعملونكانواهـحددةفترةخلالالمملبحض

نصفتعتبرعملهمقوةكانتالذينالأولادايباولاداشبهكانواالمضصارهذاففي

.الحمالمنكنالبالةعملقوة

يمارسهالذيامملامنالخاصةالأنواعءنالتس!اؤلمعضلةالآنتقى

التىالفرقمن"سريتهمايام؟فىتحينهميتمالذينالحمالينو/1العمالبعض

ايها.اينتمون

شيدرفىنشراغريبيننصينبمعونةالمحضلةهذهتحلانويمكن

،3806اقامناؤتصاديةنصوصلاوجنهيوياك،88وجوخةدريهموثالْقأ

السومريونالكتبةوةصحهاالتىالاصليةعناوينهمامناكصينبينالمث!ابهةوترى

5ضانهااضصفىالأخيرةأبىصلةا!ا.الوثيقةنهايةفىبلالبدايةفىل!كالعادة

اخىواالوثيقتينهاتيناولىؤىالختاميةالسطوروا.تأريخهوتبينكحتوياتهقحدد

المجموعةأهكذاتقولملموسبثمكلالأخرىالوثيقةحجمحجمهافىتتجاوز

8:25-92E-السنة!الخاتفىخرجتللتفريغعمالفرقة

تبينفانها،1-01:4المجموعةأأخانيةاالوثيقةخاتمةاما.،بورسناإلمك

فىخرجتللتفريغعمالفرقة)تقولفهيياكالمحتوتهاما-صامثتحديدا

منكلأانتجدوهكذا.بورْالملكمنالسابمةالسنة،ْإدكا"

.(ستخرج"انهاعنهاقيلالتىالحمالفرقاحدىقوةتقديريتناولالنصين

كمانتحينفى6ذاتهااقافىمكثتقدكمانتالوثيقةفىبحثهامراخىافالفرقة

ولما.المجاورةالمدناحدى،ادكالا!ىالثانيةالوثيقةفىذكرتالتىالفرقة

8وجوخةدريهم،وثائق"فىالحمالفرقةكانت A،ائاءحدودضمنبقيتقد

تلكانيحنىبانهيفهمانيمكنلملأ"خارجةلابانهاالفرقةهذهوصففال!

واخرفي.مابطريقةيفسرانينبغىوانمااقامنفملا،خرجت"قدالفرقة

والذيالواسعالرقيمبانيلاحطانيجبالنصمنالرئيسالجزهصفهيدتص

،88وجوخةيهمدروثائق"فياتثمور6الحظلسوءجيداعليطاحفاظإيتملم

وزعواالذينالعطلمنائماتاسماءفيهاادرجتعموداعثص!رثلاثةعلىلحتوى
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139القائمةمجموعبلغوقد.المراقبإناحدمنهاواحدةكليرأسفرقالى

حجممنوهوا38.66ائامناقتصاديةنصوص"فىالمنشورالرقيماما.عام!

منالعثرةالأعمدةفىعامل2سهيهباسماءعلىقائمةيحتويفانهءاصغر

النص.هنا

تذكرلماختصاصاتذوىعمالأتسجيلهماهوالوثيقتينلهاتينالمميزوالشيء

الاسماكصيادممماالأخصوعلى6المحروفةالأخرىالحسابيةالوئائقفىقبلا

إلاسماكصدعناضارةايةعلىالحثوريمكنلأانهالواقعوإ.المواشيورعاة

بالمزارعمرتبطيناْلاسعملتتناولالتىالوثائقمنالعديدفيالمواشىوتربية

.ولكَثىاقافىالكبرى

-نارج-عملهمطبيعةبسبب-كانواوالرعاةالأصمادُصيادين11ويبدو

فىالملكيةالمزارعفيوالنساءالرجالعملتوجهكانتالتىالأدارةبطرةنطاق

تزالهوما.القمحشاج11ْفىرئيسةبصفةمتخصصإنكاْلواوالذينول!لىاثا

غيروالرعاةالسمكصياديعملتوجهالتىبالدائرةالخاصةالسجلات

هـنكبيرعددعنالواردةللا!اراتخاصةاهمية.بجعلماشهذا.معروفة

نصوصى!وفىليها()032-88،9وجوخةدريهموثا"ق"فىالسمكصبادي

نصوص)فىالرعاةوالى()+(:7صوعةالمص)3806"امَادامن،يةاقتصاد

الاخرين.الحمالمعجنبالىجنبا(5-6المجموعة8306اقامناقتصادية

الذين.العمالبمضالمواشيرعاةبيننئسضانالمحتملمنانويظهر

قبلا.ذكرهامرالتيالسنويةالمراقبينتقارير،فيأعمالهاسجلتفرقالىينتمون

كاعلغيرتقريرفياسمهذكرقدالحمالينمنواحداانأفترض-فانا

-دءى/الحمالهذاوان(القائمةمن7فقرة85وجوخةدريهموثائق)

Lugalgisgirriغرنيبنءضغركمالوا!-إل)ؤ Son Girni

كذ)ث،49-13:39المجموعة88وجوخةدريهموثاثق!نمماادرجالذي

قوهَ"كا؟تالذينلغودمممالوغافرقةفيالستةالحمالمنثلاثةباناحتماليوجد
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الةيمالتفريعْعمالفرقةبينذكرواقدنوا5"إممرت"اأيام!فيغائة"عمامم

اقاء-ناؤخصاديةنصوص"فيباسمائهمقائمةعلىعثروقدامّافيخرجت

3806".

رعاة.نولاالسمكصيادمممامني!ونوالمالذينالحمالبينونجد

الم!صوعة!"ننورا"لوو(2:9المجموعة)،أرادخولأ!أسماءالمواشي

.(8:24المجموعة)،موروبىلوغالداو(4:03

مثلفي-وجدلالأْلهحقالاخساؤلمثيرايكولىْقدالأخيرالتشخيصنفهذا

لوغال!الىبالنسبةالامرهومثلماالأبوأسمالاسمفيمئمابهةادحالأتته05

ذلك.صلىأصرلأفاننىولذلك،غرنىبنغشغري

-صاء.الالهؤوائمباناؤكدفانني6-ابقانوقث.تالتيالمحلوماتمنواستنتاجا

التي"3806اقامنقتصاديةونصوص88وجوخةدريهموثائق!فيالمنشورة

إ-شارعأفيالاسماكوصيدالمواشيوتربيةالزراعةعمالدوائرتتناولكانت

الأوقاتبحضفيكانوالأنهم،خارجون"بانهمتصفهم6اتاافيالملكية

اخارْفياخر.إنعمالالىينضموالكيدوائرهمأفرادهيئةمن،يخرجون"

الواردة،خرجوا"لعبارةالتفسيروهظ6العامةالأعمالأوةولالدأعمالبعض

ي!شف38.66أتامناقتصاديةنصوصوفي88وجوخةدريهموثائقفي

.الرجالم!تالماملينالىتستحملللاثحارةحينلاالسريةايام!عبارةمععلاقتهاعن

لفترةالقمحانتاجدوائرومنفرقهممن"يخرجونلاكانواالأخيرونفهؤلأء

للدولة.المهمةالعامةالأعمالفيالمساهمةبقصدالوقتمنمحددة

يرقىالتي(74هكمان)،ييل"جامعةمجموعةفيالرقماحدىتبرهن

ءفكانواعاملاعشراثنىانعلى6لورسنحكمالسالحةبشالسنةتاريخها

المتحاقدةالأطرافأما.السفنبتفريغتتعلقعامةأعمالفيللمشاركةارسلوا

"اورمكسال،و6المراقياورصنالسمكصياد:فهمالحمليةهذهعنذكرتالتي

.الحبوبدائرةفيالموظف

-215-http://www.al-maktabeh.com



الحمالهمنالطائفةذاتيبحثانالمراقبينأحدمستطاعفيكاناذاولكن

عددتمرفهتحتيوجدبانهيبينذلكفان6اخرىبمدسنةفرقتهفيالمسجلين

زودتهممنباستمرارأفرادهايتغيرواحدةفرقةوليسالثابتةالحمالفرقمن

التقريرالىاستندناماواذا.الريفيةالمجتمحاتبعض6محددةوبكمية6بهم

المراقبهذاامرة-حتفان(القائمةمنالخامسةالفقرة)اورننسوأعدهالذى

الدائميين.العمالمنفرقةأيضا

شلهاممو!اورالمراقبامرةتحتبجلاهيعملالفرقمغالصنفنفسوكان

وثائق!كيرا"مطبوعفيالمنشورةللوتائقطبقا-عمالهأحدوضعالذممما

قحت،ايغوللوغالداوهو-،089وWoاورسلالةعصرمنمختارةمحبد

هماكامتتالتينسنتينخلالأشهرتسعةلمدة،ايران5يدموظفتصرف

بورسن9الملكالخاَْ

عنا-هـىمطهوعاتبنثسكبيرةزيادةالادلةهذهمثلكميةتزدادولسوف

كافهتؤ:!طاستخدمت!التيالادلةمقداريكونانآملاننيغير.المادةهذه

اكيالنتائجفءخصوميأبداهاالتيالرئيسةالأعتراضاتمنواحدةلدحض

ء!نهصيضتوالتي(امثامناقتصاديةضوص)فيغودىلوغالتقريرتخص

9"lk.

)0(

كانوأغوديلوغالالىالتابعينالحراثةرجالانعلىالبرهنةتمتوقدالأن

وصةتالذىالتحديدضدموجهالااخراعتراضاهناكؤإن6باستمرارمحهيعملون

.ةوت.نالكثيريفقدالاعتراضفهنا.بالارقاءأشبهكانواوافموضعهمبه

حراثهانتبينغودىلوغالتقريرفياشارةأيةاكتضاففيخصومياخفقلقد

فافهجراياتيتسلمونلأالحراثهؤلاءكانولما.الجراياتيتسلمونكانوا

الخاصةالأفتاجوسائليملكونكانواوانبدلأانهمطبيحيةبصفةهذامنينتج

محيشتهم.لتأمينصم
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صةإالخامصمةوالساالسنتينفيغودىلوشكاليرتقارفةمقاربحد-الأنيبدوو

اذاانهاواةعوا.واضحةكانتالأشارةهذهمثلان-يورسنالملكحكمحن

-وصمهتحىتتثصتغلغوديلوغالالىاكابحينالحراثةرجالفرقةكانتما

لأنذلك.الملكيةالمزرعةمنالجراياتسوىيشلمونلأفانهم6باستمرار

المتةدمةالمرحلةهذهمثلحقققدالثاثةاورسلالةصرفماالسومرى!المجتمع

هنالكتكنلموانه6التوزيعفيالملموسالاجحافهذاومثلءالانتاجتطورفي

ضمنحدودلي!ر-والأدواتالخامكمالموادالاضياءهذهمثلتوفيرفيصحوبةأية

.!رعةأوالملكيةالمزرعةنطاقعلىوحتىبلحسبالفرديةالصغيرةالمزرعة

الارقاء.لاداهةالمحيثتوسائلتوفيراخرىناحيةومن6ناحيةمن-الكبيرةالمحبد1

المزارععلىالمفروصةالرقابةوكفايةالأدارةنظامفيالملموسالتحقيدوهذا

ذاتكاْثالمزارعAA.;فكفايةالمصادرمنعدةأكدتهقد6ولكشائافيالملكية

الوثائقبينالأصليةطالرواةاستحادةفيفيهاننجحالتىالحالاتفيجيدة.فائدة

تحبلانذلك.اكنثبافهابحدفصلتلكنهاعويةقشحملكانتالتيالحسابية1

والمى-اتوالعهاوينالأ-ماءوكذلكوتواريخهاواصولهاالنصوصمحتويات

الروا.طلأقاهـةضروزية5اتمحلويوفركلههذاان6فيهاوردتالتيالاجتماعية

الىةنا-اجةولا.مختلفةبلدانمتاحفمنمجموعاتفيالأنمبحثرةوثائقبين

محفوظاامامنرقيمانجدوهكذا.تجنبهاتمقدالسريحةالنتائجبانالقول

.ئ!،ادالال"يدعىعاملالىيشير،برشلونة"فيالاديرةأحدمتحففيالان

مناكانيةالسنةفيمؤرخالرقيموهذا6شهورلحدة،تو-ان5حارصاتميينه

آخررقيموهناك(وجوخةدريهموثائق:شنايدرانظر)صنغملحكم

-نةالمهفيمؤرخكالموريناجامع!متحففىالأنمحفوظ،ly:1لوتزأ

.،ادالال،يدعى،حارس"الىأيضاالأخرهويشيريورسنحكممنالثامنة

الاولالرقيمفيهذا،ادالأل"الحارساسمنئممخصانكثيراالمفرممماومن

بان"تةارينالرقيهلانوذلك،الثانيالرقيم/فيذكرهورد.الذممماالشخصهوبانه

ذلك6الحظلسوءجدامستحيلالشخيصهذامثلانغير.تأريخهماافيجدا
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منالقريبة!دريهم"منجاءقدليفورنيا!2-امعةمتحففيالمحفوظالرقيملأن

بصراحةذكرهوردالذي"اياشاغا"الموظفاسممنواضحوصذا.،نفر!

أيفا.فيهااسمهذكردريهممنوثائقنيجدا

ةأنه6والمثما:مةالأدلةمنددرأعظمالأعتباربحينالمؤرخاخذمااذاولكن

قبلا!لهاتمالتيللوثائقمشتركأصلقكوينطريقعن-يستطيع!موف

مية.محلوماتع!ي!لان-جغرافيةبصفة

-(ث!12:2نيقولسكىمطبوعفيالمنثصورالرقيمفانالاساسهذأوعلى

يمتهروالذي1.6تمافخمةحالةفيوهويورسنحكممنالأولىالسنةقوالمؤرخ

يجببليكونقد6الحاضرالوقتفياتفيالزرأعةعنللححلوماتمصدرأقفل

،277هكمان"مطبوعفيالمنئموربالرقيمصلةاوثقكاترددبدونيكونان1

عنمطوعهفيوردتالتيالنصوصأهمبينمن-أصثرهنظرفي-يحتبروالذى

.جداالفريدةمحتوياتهمقدار

اقا،.هـينهمناقتصاديةوثائق"ياكجينومطبوعفيالمنشووالرقيميحتو!

،اتاخنثالخامسةجمتلو!اوالمؤر!ط-!فى3.!لا.!هرقم

اصرى"منوطفلاامرأةؤخمسينملأشينحوأليباسما،قاثمةيضموالذممما

اقاا"نالساةعالثىمرمن(2:932)فيقولسكيرقيميملحقعلىء،الحرب

ةا؟ه-صدعلىالأخرهويحتوىالملحقوهذايورسنحكممنالسنةذاتومن

-ؤلمح!والاطفالالنساءهؤلاءواسماءوالاطفالالنساءهنالاسرىمنعددباسماء

.9306رقمجنيوياكمطبوع،فيمنشورةمطولةقائمةمنجزءا

الموروثةالقسوةفظاعةعنعمليةبوقائعالوثيقتينهاتينمقارنةوقكشف

بنظراخذناعنهْفاذانتحدثالذ!ماالسومريالمصرفيوذلكالرقمجتمعفي

السنةفيوالمؤرخبرلينمتحففيالمحفوظ38255الرقيمالأعتبار

والمؤرخ"ييل"جامحةفيالمحفوظ،8داهكمانورقيمكابورسنحكمءنالثامنة

المباشرينالمنتجينهؤلاءحالةعلىالأضواءسيلقيانفانهما6السنةذاتفي
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الاراضيتمنلهمبقطعيحتفظونمايزالونالوقتذلكفيحتىكمانواالذين

عنمنهاالواحدةالقطعةمساحةتزيدلاايالحجم4صغيرةكانتوانحتى

.هكتارثلث

وقد6الرقيمينفيوردالذياورلوماخ،بناكالألاوهوالرجالفأ!

وْ!قعنكيرامطبوعافيالمنثورالر!مهياخرىوثيقةنمماايضاذكرهورد

جامحةمجموعةفماوكذلكء015رقمالثالثةاورسلالةعصرءنمختارة

لإبناكايكنلمالوثيقةلهذهؤطبقا.9191سنةاوائلفيالأينثمرلملكنه6"ييل"

منالصغيرةقطعتهآنذاكيملكبورسن-اورلوماخ!

طويلةلمدةاورهيس()المراقيلدنمنارسالهتمحالةايةْعلىلكنه6الأرض

اليها.ينتميالتيالمملفرقةخارجماعمللانجاز(السنةعلى!)تزيد

لوماخاوراكالأينحياةحوادثنترسماننستطيعالاساسهذاوعلى

الاربحةهذهطيلةميتةبفيتالتي"اقا،مدينةفيالملكيةالمزرعةفماالحامل

!صنة.الأفا

تحتوىولكشاماسجلاتفانالحاكمةالطبقةاعضاهالىبالنممبةاما

منعدداإننجدوهكذا.تض!هاالتيالبراهينمنالمزيدعلىطبيميةبصفة

كلهامرتبطةالصومحةمجموعةمنمنشورةغيرووثيقةالمنشورةالنصوص

اعدوالذيتكرارااسمهيردالذيغودمممالوغالالمراقياسممعمابطريقة

.272هكمانومطبوع5675جينوياكفيالمنشورةالتقارير

الملكيةالمزرعةقمهماموظفاالأحرىفيكانغودمممالوغالن11والحقيقة

ولحأ(3أغورثلاثينمنتتألفجرايةسنةكلفييتلقىوكان6اقامديةلمفما

الى0506()جينوياكالشعير1منغرامكيلوواربحمائةالافخمسةحوالياممما

.،9:72لوتزأغرا!كيلووثمانمائةالفعشرينحواليأممماغورستين

ادارةفيرفيحامركق!لهيضمنانعلىقادراغودىلوغالكانكذلك

TJrnumusdaاورنموشداولدهلحسابامَاف!الملكيةالمزرعة

79،!2دالوتزو1584فش.)تفيالمنشورةالرقممنذلكيظهركما
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نظرءغودمممالوغالشخصيةالىتشيرالتيالنصوصمجموعةلناوتوفر

فيالموظفونيمارسهالذممماالدقيقللعمtبالاحرىبلالمحقدالحملفيعمقااكثر

6لوغالاغوديوضعهمااللذين1التقريرينخلافما.اثافيالكبرىالملكيةالمزرعة

مطبوعفيالمنشورالرقيمهوءاسمهذكرتالتي1الشهيرةالنصوصاحدهنالك

نممااعتيادممماغيريعتبروالذي2426الرقميحملتللو،معبد"حساباتعن

عموديةافاريز1ثلاثةالىمقسمانقفاهوكذلكالرقيموجهلانذلك.محتوياته

علىتحتومممابشبكةوقفاهالرقيموجهغطيالطريقةوبهذه.افقيةحقولوسبحة

الكتابةالىاستندناماICI-تمثلمنهاواحدةكلمربحةساحةوعشريناربع

!قا.اقليمضمنداخلةحقولثلاثةهنواحدمنجزءا-الرقيموجهعلى

والحقل6اشكشتين"اداالوسطوالحقلء"كماري"يدعىكانالأعلىفالحقل

افاريزبثلاثةعمثلاكمارممماحقلوكان.الملكحقلهوالقحرافيالذي

عبارةفيهادونتقدالاعلىالأفريزفيالثلاثالمربعةالساحات1منوكل.افقية

الحاصدينعددالىجلاءبك!تشيركبيرةارقامعدةالىبالأضافةالشمير""حصاد

المربعةالساحاتفيالكتابةوقسجل.الأقسامهذهفيالعملفيشاركواالذين

عددمعالضضراوات،لاجمع8"كماريحقليضمالزيالوسطالأفريزفي

تتضمنفانها6الأسفلالأفريزفيالمربمةالساحاتو!لمالتيالكتابةاما.العمال

للعملعينواالذينالحمالعددتذكرثم"امالياللحقلعينوا"لقدالعبارةهذه

يزالافرمنة.مرساحةكلتحتو.تفمةاضيمرتقعافيارحقلكماريمناجزاءفي

منالخاسةاى.السنةالتأريخيحقبه6كماريحقلاي،الحقلاسمالأسغلدون

اسمدونتماماالقعرفيالمربعةالساحةاسفلفيالتأريخوتحت6بورسنحكم

U,ممثلةالارضمنقطعةعنوضوحبكلمسؤولأهذاوكان"بشاغ،اقب

بورسن.حكممنالخامسةالسنةفيكماريحقلفيالايمنالعموديبالافريز

تسجلافقيينالأبافريزيناغشتين"لاحقلاي،الوسطالحقليمثلولم

كلافيالحمالعددالىاشيروقد6الخضراوإتجمعمنهماالاولفيالكتابة

ين.الافريز

بثلاثة-كماريكحقل-ممثلفانه6الملكحقلإي6الاخيرالحقلاما
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الحقلوأراةميءالضضارزراعةيزوافر،القمحزراعةيزافر:افقيةيزافار

مرتفحة.ارضفيتقعألتي

ورلىالأيسرالعمود!ماالشري!في،الملك!حقلتقولالتيالكتابةوتحت

يطينالثمرفيالتأريخالىيشرولم.فيفمنييهمسهخسكحىبهس!ف

الشريطفيالتأريخباننفترضقدلكنالرقيموجهمنإلاخرينالعمودين

فيهنظمالذيالتأريخهووانه6ايضاالشريطينهذينالىيشيرالأيسرالحمودى

الوجههـنالأيسرالممودىالثمري!وسفلوفى.الرقيم

احدعنوان)،الباغيغيراوغشالمراقب!يقولنصيوجد

الثمريعلتحتالمدونالموظفاسماما.(المهمينالمحبدموظفي

،(غودنوباندا)المزرعةمديرغيغيرغشاورالمراقيلامقرأالوص!ابحمودي

غود!هلوغالالقديماسمءصاحبنادونالايمنالحمودلمحماالشري!اسفلوفي

ومديرغيغيراورغشالكاهنزيليهبخلافءالأخيرهذالدىوكان.المرإقي

منالخامسةالشةففي.لحممابهيديرهصغيرقسم6غيغيراورغشالمزرعة

الرابعةالسنةفيكماريحقلمنيملكهكانالذىالقسممنهاخذبورسنحكم

امآ،مناقتصادية"ضوصجنيوياكمطبوعفيوردلما)طبقا6بورسنحكمءن

.!باشاغ،المراقيالىوإعطي067062:03رقم

منمماثلاقسماوتسلمالملكحقلمنقسمعلىغوديلوظلحملولقد

جوهرية-جدحادثةيلاح!لمحزللكانيمكنهن!الىفبالنسبة."اغشتين،حقل

السابقة،السنينمناىفيلهمخصصاثابتاحقلايملكيكنلمغود!لوغالان

جديد.حقلادارةعلىيجبرسنةكلفيكانانهذلكمنالعكسعلىبل

الحصادشؤونيديركانبورسنحكممنالثانيةالسنةفيانهوالوإقع

بورسنحكممنالالثةالسنةوفي،له!.8،الصومحةأمجموعةكمارممماحقلفي

ولذلك.مرتفمةارإضيفيتقعمختلفةحقولفيالحملوفيالصادفياشترك

،المفحولالساريةالقاعدةمناستثناءايمثليكنلمغودمم!لوغالبانيفترض

.اخرىبعدسنةالحقلنفسولا(6حقلمنهملأمممايحينلمينالأخرالمراقبينوان
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انناالقائلةالفكرةتأييديبررلاللحقل،التحية!هذهمثلوجودعدمان

الجماعةبالملكيةمرتطأللاراضيلزمةنظا!"اقا،نمماالملكيةالمزرعةفيامامنان!

.للارض

منشوررقيمقفاعلىمدوننصمنواضحايبدوالفكرةهذهصحةعدمان

اشرناوكما.=Mfrاورسلالةعصرمنمختارة"وثائقادوردكير!مطبوعفي

عموديةاشرطةثلاثةالىايضامقسماكانالرقيمهذاقفافانقبلاذلكالى

ذاتهاالثلانةالحقولتمثلاقسامالىمقسمشري!وكل.افقيةاسْرطةونمانية

الرقيم.وجهعلىموجودهومثلما(الملكوحقلاغشتينوحقلءكماريحقل)

ومعءبعناوينهممصحوبةليستانهاولوالموظفينبعضاسماءالقفايحملكذلك

مثلتماماالمراقبينمنكانواالموظفينهؤلاءانإخرىنصوصءنيظهرذلك

.غوديولوغالوباشاغغيغيراورالمزرعةومديرغيغيراورال!!ا!ن

ثمايةاسماءدونت،الرقيموجهعلىذكرهموردالذثنالموظفينوبخلاف

6ليماخولوغال6ر!ميولوغال6موروينلوغالوهمقفاهعلىموظفين

Tانواالذينءودامودو6ولوغالازالزوءوادباى6انليل-واور6واورميس

.الحقولمنالافقيةبالأقسماممشلةالمزروعةالأراضيمنقطعايديرون

قد6كليهماالحملولقوةللحقولالمتقاطحةالأدارةءنالنظامهناان

!عالرقابةمنكفايةاكثرضمانلغرضالعلياالاداريةالسلطاتاستنبطته

منشاسعةاراضيفيتحملالتيالمعقدةالموظفينهيئةتماوسهالذيالممل

الرقيمفياسماؤهموردتالذينعشرالثلاثةالموظفونكانفلقد.الملكيةالمزرعة

وضمن6الأوقاتمنوقتفيموحدينكا242رقم"يرا"مطبوعفيالمنثصر

ضةمجموععنمستقلةبصفةتحملطائفةفما6المئشركةالرقابةءننظام

كيرامطبوعفينشرتالتيكتلكالنصوصمنبعددذلكتأيدوقد.الموظفين

لوتزومطبوع.0.66رقمتحتجينوياكومطبوعء232،924وقمتحت

.3هكمانومطبوع9:726096
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الىبالنسبةضرورياامرا6بارعةبصفةنظمالذممماالرقابةنظامكانولقد

فيسومربلادافيإ!ابداولمزارعالملكيةللمزارعجداوالممقدةالواسمةالأدارة

أقتصادها.وتحقدإراضيهاسحةالأعتباربنظراخذنامااذ!كاالثالةإورسلالةعصر

المستقلةالريفيةالمجتمحاتلالتحامالبدائيالاقتصادفيتنشأالتيالظروففيولكن

اؤكدانفيالحقمنحنيقدوهذا.ممكناولاضرورياالنظامهذامثليكونلا

بالنسبةمقنمة!حجةتوفر6رقمكيرامطبوعفيالمشورةالوثيقةبان

طرازاساس.علىتقومكانتمزرعةبانها6اقافيالملكيةالمزرعةصفةتحديدالى

.للارقاءالمالكإلاقتصادمن

سلالةعصرمنمختارةوثائق)اكيرامطبوعفيالمنئسورالرقيميحتوي

التيالطريقةإلىيةجوهرجداشارةالقفاعلىالمدونالنصفي(242رقماور

المحلوماتلمراقبة6فيهاسماؤهمذكرتالذينالثمانيةالموظفوناستخدمها

او!،المزرعةومديرغينيراووضكشالكاهن6زملائهمقبلمنالمقدمة
.غوديولوغالباشاغوالمواقبين

الموظفاسممعس!ويةدونتالتيآبالارقاايىإشيرقدهذااننظريوفي

وكذلكالأرقامهذه.لافهموانني.الرتيمقفافيالمربعةالساحاتمنكلفي

فيانفقتالتيالحملقوةكميةعناعبرلكيالرقيموجهفيالمحفوظةالارقام

الأرتاممقارنةلأنذلك.الملكحقلوفيواغشتينمممارممماحقولغلاتحصا!

فرقعنالحالفيتكشفقفاهعلىالمدونة1الارقاممعالرقيموجهعلىالمدونة

المدونةإلارقامانحينفي6المئاتفئةهيالوجهعلىالمدونةفالارقام.بينهابارز

الأ.لش!العشراتفئةمنهيالقفاعلى

الوجهمناليسرىالزاويةفي587الرقميوجدالاساسهناوعلى

الفرقولهذا.71الرقمعلىتحتويوالتيالقفاعلىالمربحةالساحةتطابقالتي

الاشرطةفيالممثلةالحقوليديرونكانواالذينفالموظفون.ا!حدابسيطتفسير

رجل،كلينفقهاالتيإلاياماحتساببطريقةالحملقوةعنعبرو!قدالممودية
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كافواالأفقيةالاشرطةفيالمشلةالحقوليديرونكانواالذينالموظفينانحينفي

.ال!ادفيالمشتركينللممالالحقيقيالحددالىيشيرون

في6توجدكانتانهوهيالواقحةبالحقيقةالأفتراضهذ!مثلتأيدوقد

6الميلادقبلالثالثالألفاواخرأنيالكبرىالسومريةالمزإرعحسابات

المتملقةالاعمالتتناولكانتالتيالوثائقمناسعاواإختلافامختلفتانفوعيتان

)غوروشأالممالكميةيسجليكنلمالوثائقمنالاولفالنوع.العملبقوة

فيهايثسغلونكانواالتيالمدةكذلكيسجلكانوانما6حسب)غم(الرقيفاتاو

انجازهيتمالذ!ماالمملكميةذونكانتالتيفالوثائقةفصاعداواحديوممن

الرقيقاتاو)غوروش(العمال1لحمالالحقيقيةالمدةتبينتكنلمواحديومفي

الىتثمسير-99ل!هسسنةاوائلنيذلكعلىانابرهنتكما-كانتوانماكا)غيم(

العمل.افيرجلكلينفقهاالتيالايامعدد

الوثائقمعسويةالوثائقهذهبتصنيفقمتفقدذلكمنالرعْمتلو

النوعانفهذان.للحملالحقيقيةالمدةواءالرقيقاتاوالعمالعددتسجلالتي

شكلية.بصفةتشخيصهماتمالوثائقءن

فيالمنشورالرقيم:التاليينالرقيميننقارنانعيناهذانصورولكي

قوثاث:المعنونضنايدومطبوعفيالمنشوووالرقيم2:9لوتزمطبوع

.291-وجوخهدريهممن

خمسة)للمملالحقيقيةالمدةيسجلالوثائقن5نوعايمثلالأولفالرقيم

لسحب.اقاالىواحدل!ومعاملاعشرينتبلغعملهمقوة.اياماربحةلمدةعمال

ا!هاادامن)وريتسلم:الاسماكتحملكيرةمصفنة

شاهدكايمكنلأاورلمحماختمطبحةوأنهذا.سىبممن!غم!العةالس!نة-ا

بمشقة.لمالا

الوثائقنوعيمثلفانه2:59لوتزمطبوعفيالمنشورالاخرالرقيماما

علىتحيينهمتم.واحديوع!لمدةعاملا)65رجلكلعملايامعددتسجلالتي
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السنة.اغوغوختم.ش!ارالوالمراقب.غوغالشاراحقل.الماءمن.عةربة

..(غملسنحكممنالسادسة

لأنذلك.والمحتوىالثَلىقمحامتثحابهتينالوئيقتيناننرىاننستطيع

لمددتقديرمجردالى1تقلصربما291رقمشنايدرمطبوعفيالمنشورالرؤيم

6مباشرةغيراوةصفةهباشرةتسجلالتىمظمالأنذلك.9()9جلركلعملاثام

واحد.مراقبامرةتشيحملونبالممالالذينترتبط6رجلكلايامعدد

فلمالثمهراسماعاالسنةاسم4بساطبثَلتسجلالوثائقهذهمن:كثير

كلإنغير.اطلاقالأيذكرالرقيماعدادفيهيتمالذىاليومولكن.ايىتثصر

يتمختمهابطريتةمامنقبلدانرجلكلعملايامشؤونتتناولالتيالرقم

ية.الضرورالعمدبقوةالمراقييزودهموظف

ذكرتالذينالثمانيةالموظفينن11هوافترضه-والذي

242رقمكيرامطبوعفيالمنشورالرقيموجهفياسماؤهم

فقد.المراقبينقبلمنالحملقوةتوزيعتخصالتيالوثائقرنجتمفوضواقد

منشكئسلأحداثمحاولاتايةتدفقلغرضجلاءبكلالمميارهذاالىالمودةتمت

.لىلفرمواتيةظروفاريبدونخلققدوهْذا.الحملفرقهـهـأقبيبعضببل

مناخرنوعأستخدأم1طريقعنكفايةاكثررقابةالىوتحويلهاكااشدشقابة

جملةفيتمامابحثهاتمالتيالنصوصعنيختلف6الحساباتنظام!غ6الو.إئق

المهمة.المو/ادمن

انتيالصيغة6اكانيالنوعمنهيالتيللوئائقالنوعيةالمظاهرابرزفمن

عينا"يغمضون"تحنيفانهاحرفياترجمتمااذاوالتيكارا!)*(-ايكَي)ذعى

ابيةالحم!الوثائقكلانارىفاننيالصيغةلهذهالحاليةالمحددةالصفةالىفبالنسبة

.(غاراغيغىا)وثائقنوعمنتمتبركانتالمستحملة

واحعليومالعمالمنعددا)كذاالتبئلقولالصيغةبينالعلاقةبحثسيتم)11(

التاليأصةمهلافى(الاياممنعددلكذاالعمال1منعدداكذا)ئلةالفيغةواإء

.المجردةالتقارررث"الاوليةالوثاؤق"أنعكاسيتناولالذي

الذيالكثسفظ؟ا-garagاحرر-كار-ايكيبالعبارةإةمحمد.نر،(

.الحساباتصحةمنالمظع!ديوضع
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ءطب!فيافىصورينالرقيميننصوصفانالوثائقهذهتصويرضولغم

نعرضهانحنوهامحتوياتهاالىبالنسبةجدامتقاربةyrtو216هكمان

هنا

(692هكمان)لهـقيما

غوتارالمراقبعاملا49

رانى-عاملا13ث

تودالوغألي-عاملا49

ثصمواو=عاملا39

ما؟اوراا-عمال9

شاغبا=طلأعا?%

يس5روا=عمال6

ستشغلو.إخى=عمال5

(!Yrtهكمان)قيملرا

با!ثاغالمراقبعاملا15

رميساو=عمال8

دا؟-ىيململأ5عا18

شمواش=عاعلا29

شغثهغ.افىلو-عمال4

نامااروا=عمال8

ودالوغالي=عاملا13

يضلى(مرحداو)ملاعاا5

تارغو=

مجموعةفيمحفوظاناعلاهترجمتهمااعطيتاللذانالنصانوهذان

الىتاريخهماويرؤص6المراقيننفساسماشعلىيانيحتووهما"!ييلبجامحة

البريطانيالمتحفنممامحفوظانأخرانرقيمانوهناك.الشهر1وذاتالسنةذات

محتواهمافيمقاربان503و303وجوخةدريهبممنوثائق:شنايدرمجموعةنم!

الرقيم1ففي.تثلغ!3منِخ!الاربييننالسادسةالمنننةاىأ-اريخهماوفي

المراؤبيناسماءذكرتوقد.مراقبيهامح)شكوروش(للحمالفرقستأدرجت303

.234و216رقمتحتهكمانمطبوعفيالمنمثورينالرقيمين/فيايضا

(.الثانىأليوم)أو(3يوم)عبارة(اغ-غار-ايغى)الصيغةتلتولقد

س،حبفييضحصرالحملوكان.اتامنالخاس!الشهرفيمؤرخالنصوهذا

قبلا.بحثهماتماللذينالنصينفيذلكوردمثلماتماماالسفن

ش-وخةدر.؟مممونوثائق"شنايدرمطبوعفيالمش!ورالرقيمأوالنصلافياما
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ايوما5او،1.إو!"الممفناحدىت!خيلهوالمسجلالعملكانفقد!503رقم

صا.51منالابعالشهروهوالشهراصممباشرةةصفةتسبقالحبارةوهذه"الأول

فرق"عسويةهتااسماؤهمادرجتاللذينالسبمةالمراقبينمجموعومن

216هكمانمطبوعفيالاقلعلىمنهمستةذكروردكايرأسونهاالتيالعمال

اضير"هـاقباوعشرينواحداتضمقائمةوبين.303شنايدرمطبوع:في234و

964عدد،اورسلالةعهدفياقا:كونتينوأكاب،فيالمنشورالرقيمفياليهم

اسماه"نشةذكرت6الحاملاتوالنساءالرجالالممالمنعمالهمفرقمعسوية

"ة!ففيالمحفوظينالرقيميينوفي234و216هكمانمطبوعفي،لمراقبين

عهدأفيأها!كونتينوكتابفيالمنشورالنصتاريخدونولقد.أيضابىهـلهيئ

شافيمنوالا!ع!بىدعانتالساالسنةوهيالسنةذاتفي946رقماورسلالة

،يوم"الكلمةاعقبتوقداقامنالثالثالشهرفينظمتقدالوثيقةهذهوكانت

."9!بالرقم

فيه"اهلإتوالهالممال"نفرقةشعشروناحدىساهمتالذكلماالحملوكان

زواعية؟عمليةأيالنخيلس!اتيناحدفيلاليدالتراب؟سويةعوْ

كانتلميةالحىتللثانحقيقةالىالنظرالفتانالمهممنانوجدتولقد

-غار-إخىا)عبارةهـانالاقلعلىخاطىءانطباعأمممايتولد-كبلازراعيةعملية

ا)خهر.فياخقلاأعمالتتناولالتيبالنصوصقطميةبصفةمرتبطة(اغ

تم!،جلالمملالتيبالوثائقالأترْأب!لاالعبارةأوالصيغةهذهبانفالتفسير

!نالمتأحدقدمهبحثفيوردقدبانهعليهيبدو6ذاتهاوبالسفنال!مفنفي

.،4-هصالونينلىأاgayسنةنشرهوالفلنديينمنالأشولاريةلأثار،1

النقلدير5وؤ"عقدوءصفبمثابةقدتبرهنا(اغ-كار-ايغى)فالصيغة

المنئم!ورالرةيمبترجمةالتفسيرهذاصوروقد.الممالفرقمراقبىمعالنهري

ا)!بخةأعقهتالتي(2يوم)الكلمةفهمتحيث303رقمضنايدرمطبوعفي

هـحبأيممارصتهينبغيالذيالعملمدةتمنىبانها(اغ-تأر-ايفى)

السفمنة.
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ة-ور.ح!فندقدلأنهذلك.التأويلهذأءزرلتقبلاستحدادعلىلسنااننا

ا:و،(في"ب!لمهةترجمأنيمكناةإالمْأهقبها)ومعد!يبتيْالذيا)رقمان

كثا--ءإكأ-االاعدادالىث!رالتي"Kamعام"الأداةةنماوا"لكذا"

."اك!ا"أو"في"الاداةكسعضكدونتتطابق

لصوءكأيهادوا!بىدال:ءعلبوعأرراْجسترهـقيهىنةمقارفانذ)كخلاماو

(كام-عد!+يوم)اءي!ةا:اناثثايقبلبمالا،ْ؟برهـق57و56اماءت

.إومالىا(وانها)مملأ.إامعددألىتشيرلأ(اغ-غار-ايغى)ادلصوصفيْ

به!انتْ!خهضالذيالعملتناولالىيشيرانالرقيمينفكلا.الأليسالشهر

-لإلالمراؤبنفسهـة51بحتيشتغلناللواتيالحاملاتالنساءءنمنفردةفرقة

السنة.ذاتمنالثمهرنفسوفييوم

بوأ"اخر:ويمفيش"01يوم،عبارةسجلتالرقيمينمنواحدففي

.؟جبالتيإلمدةتحددعقودبانهاالرقمهذهتفسيرامكانيةيسضبحدوهذا."22

اليه.المثمارالث!مرنمماالأياممنب!تا6خلالهـاالعمليجريان

ثا"تصوتوكذا!كهنا(عدد+يوم)الصيغةثحتبرانيمبغيهذاوعلى

ء-رزاء-لىو.النصلأعدادتأريخبمثابة6أيضا(اغ-غار-ايغى)اد

انتياصدةفحد!عقودءصفةبانهااغ-غار-ايغيالص-خةتفسير5شانالأصاس

تبغع!الرجوعوانه6رفضهينبغىالتفسيرهذامثلان،خلالهاالحمليتمانينبغى

88(.ص:)كونتينو"الرقابةممارسة"التيْأهنيللصيغةالقديمةالترجمةالى

؟،سكوزكانواالذيناولئكقبلمن6جلاءبكل6لىتمارسالرقابةهذهوكانت

تكنلماغ-غار-الايغىوثائقكونحقيقةيؤيدعاوهذا6السلطةبزمام

الحملن5انهائيةاالمرحلةبولفكانتماوغالبا.لل.المراقبالموظفختمتحمل

11!قاةة.-خضعكانتالتيوالأناثمنالذكورالممالفرقمنعدديمارسهالذممما

الشاكلةهذهعلىتتألفالتيالفرقاشتراككانالاحيانمنكثيروفي

غا-غا!-ألا.إخىوثائقأقساممنرؤيتهيمكنوهذامعينةلفترةتستمر
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!.ليوبل،ومطبوع446و43رقموجوخةدريهم،وثائق"مطبوعفيالمنشورة

.:همدرثاقو"شنيدرومطبوع066و63وجوخةيهمدرو،ئقومطبوع27رقم

.،274وجوخة

ثال60صريحهللرقابةمراقباناومراقبفيهايخضعالتيالصالاتوكانت

وكما؟ت.YOY.0223هكمانومطبوع458شنيدرمطبوعفي:ردماذلك

،237شفبرمطهوعنمماذلكوردكما،غوروش"الممالعملعلىتفرضالرقابة

عملوءلى0276"برشلونةديرفيوجوخةدريهممنوثائق!شنيدرومطوع

9،2هكمان؟الحماليِنوعلى(275برشلونةديروثائقشنيدر)الحراث

183شفدر!الاماءوعلى"247هكمان"ا)خساجينوعلىثا025و

6ريلاندز-ونم!تبةؤىالسومر.إةالرقمد)يل:فث!.وتى ! Vrtش!لى

.(235وه!صان621وفثلى2:03تزلواالأجراءالحمال

6رين()1الحمالفرقءلىالرقا.لةوثائقاوكاغاراغالايغىوثائقوكانت

اله-الوثائقمعسويةسجلاتفىحنكظهايجرى6للعمالالحقيقيا!ددااي

منهمواحدكلعملكميةاىالحمال،1فرقعملقوةلاتقديروثائقتفم

تضمسلةمنءالتاسحهَ!هـخبمالسنة)افظرالواحداليومفي

اخفام:يزرأكا!9163"(نا-ينر11عملفرقةمراقبة)ئقثاإو

.ط969الميلادقبلالثاكالألفءنمسمارية

مثلمااصحملقوةصرلْىمقدارتدقيقالىيهدفلاهذاالرقابةنظاموكان

المزارعفىالدائمينالعماللجراياتالمخصصة1اثمحلكمياتبالنسبةالأمرهو

ينفقهاا)تيالحملايامالىالاشارةادخاللأنذلك.المحابدمزارعوفيالمليهة

دونمدفوعاكمانالحاكمةالثا.خةالسلالةءصرفىاورحساباتفىرجلكل

هـ-خلفينعصالالىاممجراياتبمنحالمرتبطةالحساباتتبسيطفىبالرضكبةشك

احاكمة.االطبقة-طرفىمتباينةقيمةذات3عماقوةلانت

الثافةالسلالةعصرفياورافيالكتبةفانالحملقوةوحدةالىوبالأضافة

وغيرها6/0،3/622/9بنسبة،العملقوةمنكمياتيميزونلَانواالحاكمة1
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66!/بنسبةانتاجيت!3قوةقدرتالذينا!مالاوكان6عملقوةوحدةلاكليت o

كانتالقمحمنجراياتيتسلمونكاعملقوةوحدةمنوغيرها3/622/1

المحددةالشفحيةالاعداد1اخلإالمختفيةالحملقوةفبوحدة.جزئيةبصفةتتنا،ص

حسابايجادعلىرجلكلعملايامالىالاشارةتساعدإنيمكنقناهيةبدقة

يحملالذيفالمراقي6المراقبينلأحدالملأزمةاالمعيشةموادل!مةإؤ-ق5ا!ر.لع

الكاتبلهايتحر!كاناشاالمقوبةيتجنبقدحسابأتهفىالأضارداهذه"فق

نثصرهاالتىالشهيرةإبىديإاوراقفىذكرهوردا!!ىأ!العاالمصىءاإصري

كانغودمممالوغالمثلالسوءريفال!اتب.بحدهاوما5ء9،79اْس!تازي"

بحساباتتماماالوافيةالتقاريربذلكيعدلَيمارجلكلعملايامتنظيمعاىقاد!ا

القصحكميةصر!6دقةاكثربحبارةاو6الحملقوةمنصرفءاء-حوع

مخودىلوغاتقريرفيادىالذىالسببهووهذا.القوةتلكخحيثمةالضروكأيه

الأيامالىشهراعشرثلاثةمدة!نم!حارثاوعشريناربحةعملقوةتحولانالى

الحصولتمالذى0369المموعي!صنوان6العملفىرجلكلين!قهااضىا

سائل11يتسلمونكانوااحراثةاعمالانحقيقةيؤكديدحضلأبرهاْلاعليه

.الحسابيشملهاالتىالفترةكلخلالعملهمقوةلزيادةاضروريةا

تتحلقالتىالعملقوةوكذلكرجلكلءصلايامالىالاشارةيخالإاان

امهدافىالمحاسبةفنفىحصلالذيالظاهرالتقدميؤكدثيقشبشكلبها

الذىائيالداا،قتصادوىضرورىوشكيرمسفحيلاكانتقدموهوءالسومري

الأعصالممارسةانغير.واندماجهاالريمةالمجتمحاتالتحاماساسعلىيقوم

اف!حقدالثابتينالافرادمنبدلافردكلينفقهاالتيالمملايامحسببعدفيما

.والأختلاسالغشاعماللمختلفهائلةامكانياتأمامالطريق

اتىاالمساوىءهذهعنيترفمو!لمالسومرييينالكتبةانالمؤسفومن

كانلكَشفيالملكيةالمزرعةفيالحلف1نفقاتيضواسعتقريرمنتتضح

.)29"بدراستهقامقدشنايدهـ،"

)39(،6025.4 Pثه

-.ب!2-
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!انوأالذإتللموظفينمشتركرقالةجهازإخالاالأمرهذاتطلبوقد

اعصالتتناولاوإيةو"يقة!لىعا!احتمبصمةوو+تع6الحقولبادارةيقومون

عملايرأممنلعددءصلبقوةالمراقبيزودهء،نوظف5قبل4ءناحاملةاالقوة

هيئتالتى-اراغالايغىوثائقطرازاسةبردامكذاكو؟افرا!هامنو(احدكل

وأنصأ6ضدعملايامكميةلتسجلتكنلموالتىالرقابةالأضكراضخصيهصا

.ذأكو11المملهذالممارسةاليهميحتاجارزيناللحهالطالحممياحددا

الحا،لإت.والاماء،أصمال11اسماءقوائمفىذروتهالرقابةجهازبلغواخيرا

منو!ائق:شنيدرلالَتابفيوالمنشوراعمدةاربعةالىالمقسمالكبيرفالرقيم

التىا)حمالفرققوإئمعلىويحتويلا952برشلونةديرءنو-وخةدريهم

هـذاثناسماءقوائمعلىمتالأيستخدمقدءالمراقبينمناربعةعليهايشرف

جم!تمؤلنكةفرقبقوائمتحتفطاقافىالملكيةالمزرعةادارةكانتولما.النوع

اث!كمنمراقبنوجودالىحاجةإيةهناللثتكنفلمءدالْميناشخاص

تحتتةتخلكانتأتىاا)":قهذهمثلعلىيثصرفلَالىْالذيغوديلوغال

ترهم.تقارءنالا!تاحيالقسمفىاخرىمرةاسماهـعمالهمتدوينْلصرفهم

كانت؟سنةكلالمراقيفرقةادافرافيهايتغيرلتىالحالأتفىولطَن

الصومحةمجموعة)ا)ق!حجراياتاستلاملتسجيلتهصلماشهريةاالتقارير

،حساباتو)غوروش(لاممال(refاورصكلصبرابلاأ"منم!نتارةوثا"ق:وكيرا

.(غم)ألاطء،16ء51تللومعبد

قريةفىالقمحطحن-نوت*خليةالمل!للمزرعةالتابحةالمنشئاتوفى

فيهفراد9ا1كانحيث-ل!منمقربةعاى"4!!ثاحمةسغد.ان!

برهنماوهذايومكلاقمحْفنظمجراياتتقاريركانت-باستمراريتغيرولىْ

.شنيدر)39(عيه

محلاداةشافبشكلمقنعةصوهـةضرضفىنجحتقداكونانآملاننى

فيَكاوللرقابةلاتقاريرتتخدمكانتالتيالنهايةافيوالمتلاحمةجداالمعقدة

.(الثصرقياتس!صجل)5،ول:1223-121شنيدر(1)3
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قبلالثالثالألفاواخرفىسومرفىمبيرمحبدمزرعةاومل!صةخزكأعة

مقاطعةارةلأداضروريةكاْلتوالرقابةاضقديرافىافةسةالانذ!ك.الميلاد

منمجردينكانواالذينالناسمنمئاتبمساعدةتداركانتشاسمه:كأاعية

يثَونفاقتصا*اان.الجراياتعلىيعتمدونوالذينالأنتاجوسائلملبماية

المباش!رونالمنتجونهمالسخرةباعمالْيقومونالذينلاقنانvاوالمجتمعاعضاء

وهدْاالثطكلةهذهعلىالرقاتةاوالتقديرمنالقليلالىالأبحتاجلاكافيه

ايضايؤ!دالانااختتمتهالذمممابحثىمنجزءاباناؤكدلأنالرقيحطيىما

كانتالئالثةاورسلالة-؟معهدفىسومرفىالمد!يةالمزارعانفىفكرتى

.الرقاقتصادا-اءا..- عاسم

الرقمينفسرتسنتىفيتهانثصالتيأبحاثيرغي

واحدعملليومحمالernأوءواحدعملا!وم(غوروش)عامل13489

اسماؤهموردتشضصاوعشرينخمسةقبلمنغودىلوغالبهمزودءصن

خصوءيولكن.الأفرادكلعملايام2682و31384بانهماءالتقريرفي

وان6الفرديينللعمالالحقيقيةالأعداديبينانالرقمينهذينانزعمو!ا

خاضت"لانني"اقترفتهقدشهجةصفةذىكبيرخطألاعلىينطوىذكرتهما

فىالأشخاصفصلاالتىالمعلومات!نبحثىفىالاوليةالوثائقعن

تصءحانها1او،خادعة"هـآةالى-مثمهورهوكما-تتحولقدالتىيرالتقا!

."عليهاالأعتماديمكنلأمعلوماتالأقلعلى

نالىسبقلانه،مضااللومهذامثلفيهيكنلمالوقتهذافىوحتى

وذات6الممالوذات6الموظفيناسماءذاتالىتشيرالقارير"باناوضحت

المنعزلةالاعمالتتناولالتيالالواحتفحلكانتمثلما6وغيرهاالحقولعمالفرق

بانشكاممماأحتمالدونتبرهنالمعلوماتهذهفان،...الماملةللقوة

فرصةتكن!هناكلمبانه"جنيوياك"نشرهاالتى6العمللفرقالمراقبينتقارير

جزءتؤلفلكنهاءالهويةالمحددةغيرالمزارعبعضمننوعدارة11-تصور

ب!2--2
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اليناوصلتالتىالوثائقمنالالوفعثمراتتضمها"لمةم!خبةمنعنهالإغنى

أمَا.مدينةفىاملكيةإالزراعيةبالمقاطعاتالخاصةالعملسجلاتمن

المنعزلةالأعمال1تتناولوالتينيقولسكيشسرهاالتيالرقممنفالمديد

التقارير.لأعدادالاساسيةالوئائقتؤلف6الحاملةاطقوة

الأعمالهتسجلالتىوالرقمبمجفيرياكنثصهاالتىالتقاريرفانواخيرا

)14(.الأخرىاحداهابرهانوتؤكدمض!تركةبصفةتكمل6الماملةللقوةالمنعزلة

عضويةروابطوجودعنبيانا"صنفبشكلاعرضانمقدوريوفى

ببحضاحتةظ-آْشذحتىزلتمالأتى6الأوايةوالوئالُقالمراقبينقاريربين

صيغتها.فىثابتةكانتبلمجهولةت!شلمالتقاريربانتبرهنالىالمواد

تقاريرفيالمس!"ةالحملوقائعمنواقعةلك!اجداناتطحتاننيوالواقع

الكفايةفيهبمامحظوظاكنتولقد.الأوليةالوثائقبينم!شعانظيراالمرأقبين

74الصوممةمجموعة)نصاالصومعةمبصوعةرقمبيناثفل!ي 1o)يثمير

ققريرفىوردتْللَاخهـا6ا،ثائق1فىاسهاااش!يرمالادراعملْواقعةالى

بم5:28620(5657صا51عناقتصاديةنصوص:جنيوياك)غوديلوغال

غيرلهاالمقابلةالصوتيةالحلامةكانتبملامةتحريفهاتموقدالخ27641

'Neسنةالىحتىمروفة n9()د.

مناقتصاديةنصوص)جنيوياكنسْرهنصالموخوعهذافىماآخر

جداالصلةوثيقكانوالتمثج!الحرثعملياتاحدىيتناول(4306اتا

اتامناقتصاديةنصوصجنيوياك)خرديلوغالتصهـيرمنلهمطابقبجزء

.)16(نفسهجنيوياكلأحظيحالةوتلككا3(:5657،3:7-5

مادةتؤافكانتالىالمر)اقبينتقاريرانالىالوقائعْلشيرانويبدو

.،عليهاالاعتماديمكنلاالتىة9المااو6خادعةمرآة"تكنلمدرإستى

.الكتابهذامنالاولالفصل)نظر)14(

)15(092.Misc.Or. P

.!4ص8؟بليات1&)16(
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المطابقةبالاقسامتتحلقكانتانتىالأوليةالوثائقهذهكلبأنيقالقدضحيح

قدتكنام(5676كأيرياك)اشرننسوتقريراوءودىلوغالتقر.لرعن

يقولكما-الممكنمنفالىْوه!رزا.انفسهمالموظفيناوأئكؤبلمنانخمت

تقاريراو5675(جنيوياك)غودىلوفالتقاريربانالأدعاء-خصومي

كاطةتصفةالأوليةالوثائقمحتوياتذرجلم(5676ص:يوياكأاورفنسو

ا،عتراض1هذااجردانمقدورىافيان.اعدادهابهتمالذىالأساسحسب

الوثيقة1احتوتهاالتىالمادةاستحمالطريقعنخىقوتهمنجزءاففلمن

الذى(اوهـ021سلالةء!رمن:مختارةوثا"ق:)كيرامطبوعفيالمنشورة

.الاخيرةنةالآرفىتامةدراسةافاإرستهاوالتى،9191سنةاوائلؤىنثص

حكممنكأصالرابعةاعنةاألمب-خودالأشنيةاالوثانقمنالوثيقهفهذه

ايملروضعالذي(نوبانداغودالمزرعهمديرورننسو11؟غمي-ت-غمل

حي.خكملالسايةا%ن!نةؤى5676!ييوياكمطبوعفىانمثصور

اثةالحرإاعمالقضيةيتناولالذي021،كيرا"امصبوعفىالمنئ!ورالرقيمإما

اورنسوتقريرمناغسممقنعبشكلموازيةمحتوياتهكانتوالذيالتمثطوا

وان.الأعمالهذهالىالآخرهوفيصيرفأنه(نوبانداغود)المزرعة1مدير

بينها.الوثيقةالعلاقةتبينانصأنهامن-جز!يةكانتوانحتى-مةرفه

012كيرامطبوم567،4:2ا6جينوياكمطبى

الحراتة)17(من)غان(36)1(1!اثةالحرإمن)2(4

الاوقات.ثةحرا.غانلأ)2(الاوقات.ثةحرا.واحدلكل)كأن(3

واحدل!لغان2:5)!(واحدلكلغان4لأ:2)4(

أيام.الفرقةعهلقوة)4(+يوما018فرقتهمعملقوة)5(

187أ(5)12+)6(

الاوقات.التمشب!منغان801()1

6576.جيوياكمطبوعفىالمنشوراورننسوتقريرمنالتاليةاسطوروا

1()Vص7،8العدد911بم4أ!4هانظروالحساباتالفنيةالمصطنحات

1/')1221 y!غان"اصةوالGAN،السومريةبالنغةمساحةمقاس

.،المترجم-الهكتارثلثيعادل
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لكلواحدغانأالحراْنةمنغان18)7(

(A)حداولكلنغا2،5تقالاوالتمشيعلا

يرما+06الفرقةعملقوة)!(

01/1+33لأ+1()0

،الاوقات.الحراثةمنءان66)111(

(5 ، 2 ) 1Cواحدل!لغان

6-يوما!7الحملقوة)13(

)14(+/9

النمشيطمنكأان531)15(

واحدل!لغان3،5الاوقات)16(

يوما+06عماهمقوة)17(

)18(+3/36+2/)89(

(9)Yنا-ادين-غوحقل

الاوقات.التمشيطمىغان1/.)02(

واحدلكلغان213،5()

أيام.عملهمقوة)22(

06/7+318لأ)23(

)و(دو-تور-سيغحقل)24(

نا-يناد-عْوحقل)25(

الحراثةمنغان!21)26(

التمشيط.واحدل!لغانلأ)27(

الوقت3

واحدلكلفن5)38(

يوما+06الفرقةعملقوة()25

أ.ه+)03(

.الحسابفى)18(خ!

.الحساب1فىخطأ)!\(

-،15

.الاوقات.التمشيطمنغار1،5ْ)7(3

يوما+081الفرقةعملتوة)8(

لأ(/2143+)!(

الحراتةمنءان41)01(

واحدلكلغان2،5الاوقات11()

يوما+06لةرقةاعم!قوة(21)

(شروغو)طاعا1؟+1(3)

ارْالتيرأكأضقعلعة\():

.فاتالاو.أضمثمهيطامنغان42(1)5

واحدلكلغان25،)16(

.دوما+2.الفرقةعملقوة17()

عاملا(/92+38لأ(18)

الحراثةعمال)طعام)91(

نا-يناد-غوحةل(02)

أحدلكلوأغانثةأالحرمنغان2118()

.الاوقات.لتمشيطا2(ه)2

واحدل!لغاد2:5ْ)23(

يوما+!.الفرقةعملقوة)24(

(عاهـل)3/3+1/291+)25(

التمشيطمنغان36)26(

1() TVواحدل!لغان03:5ا،وقات

يوما+06الفرقةعملقوة28()

عامل9/2+34لأ+)!2(
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الأنالوئيقتينلينالمقارنةءنالنقطةهذهنمماأتخلىسو!ولذلكبالغاتلفادلفا!

المراقبتقريربينالقائمةالمطابقة!حةعلىتبرهنقبلاالمقتبسةامحلوماتا

ايفا.قبلهمننظمتالتىالأوايةوالوثيقةاش!؟نسو

تامةصفةنرفضانعلىلحملناتكفىقدالوثيقتين1مقارنةانويبدو

واكن.التقاريرمنالمجهولةاوالئسضصيةغيرالصفةيخصالذيالأعتراشلى

عنبراهينناقوةيضحفواانيحاولونقدالمتحمدينالنقادمنبعضهناكيزالما

مؤرخاكانات!ماوا092؟!!را!هـطوعفىالمنشورالرقيمانا)توفجرقطر

استحمالهتمفداحتمالاكثرعلىي!نلمسن-خصلح!ممنإعةالرااا)-فة

رقمجنيوياكمطبوعفىالمنثصورالتقريرتنظيمفىاورتسورالمراقبلدنمن

وعلى.سن-غملح!ممنالثانيةالسنةالىتأريخهفىيرقىوالذى6760

(092رقمكير)مطبوعفياكشورةالوثيقةانالمتحمدالناقديقولقدهذا

الاولبةالوئيقةمادةبهازررجكانتالتىالدقةلدرجةكمعيارتستخدمانيمكنلأ

ير.التقار)كأ

الذينيزالمااتىاالشكوككلافندانفيهاستطيعوضعفىالآناْشى

الادلاءطريقعنوذلكتأريخيةكوثائقالمراقبينتقاريرقيمةيعتبروناْشقدونى

!غصفةذاتالأطلاقعلىتكنلماضقاريراهذهانحقيقةعنفهائيببرهان

لتنظيممباشرةكمصادراستخدمتإوأية:ثيقةالآنمتناوليفيان.،شخصية

ح!ممنالثالثةالسنةفىمؤرخاحدهما6غودىلوغالاعدهماتقريرين

نبورسحكممنالرابحةالسنةفىمؤرخوالثانى(YYYهكمان)بورسن

.(5657جميوياك)

السنةفىغودىأوغْال-قريراعدادفىاستخدمتالتى1الأوليةأوثيقة!ا

التيالطبحةذاتفي"هكمان"يدعلىنثصرهاتمقدبورسنح!ممنالثالثة

التحققفىالمطبوعمؤلفاخفقولقد.YYYرقمغودىلوض!لتقريرفيهاْلثص

هظوكان.طبحتهفى262قم1تحتنثصرهالذممماالةصيرانصاهمية.ن

الوثيقةالىبالنسبةغودىلوغالسلطةعنتغاضىقدانهحقيقةعنناجماالأخفاق0
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يكتئم!فلانمحاولةايةيبذللماْدهذلكنتيجةوكاْدت.272المرقمةاعصيرةلأا

المرقمةالاوايةا)وثيقةمعمحتواهافىتتطابققدسطوراية272اةكأقمنصهى5

فرقةبهاقامتعملواقحةتتناولوالتىسن-غمللح!ماصالثةاالىفءت262

.خودىاوغال.المراقب

تعدلم2726المرقمالتقريرالىبالنسبةغودىلوغالساطةوجدتانفيحا

مننسخةهيوالتى(17-6:22)السطورصفةتحديدفىحعوبةاية.عاك

هاتينمقارنةانالوقتهذافىاعتقدهفارزى.262المرؤصةالاوليةاوثيقةا

)مرآةلواقعفىهىالتقاريركانت191مامسألةتسويسوفالنصيناودمتيناس!ا

ذلك.غيرام(عليهايعتمدلاالأزلىعلىان!اإقإعةخا

هكمان17-6:22؟272هكمان

سار3التربةحفرمنسار75!17(الترةحفرمنسارا)9(75

واحدل!ل

يوما25عملهمقوة)18(واحدلكللصار3)2(

القصبتكسيرمنسار0015)99(يوما25عملهمقوةإ)3(

واحدلكلسار02

و.ا75الحملقوة)02(تورحقل)4(

شارا-دوحةلى)21(سار.ا)ة!بت!ممير0015)5(

لوءاليماخيختم)22(واحدلكل-ار02ا)6(

15-و75العملقوة)7(

كودىلوغالالمراقي.)8(

لوغاليماخيالكاتبختمبصمةبورسنح!-ممنالثالثةالسنة)(-11)01

لوغالأزغابن

فيمدرجةالاويةالوثيقةضمنالنالبفيصحيحةضخةامامنانجد

61:91(.الاءصليةللوثيقةضويباالنسخةتحطىالفقراتاحدىففي.التقرير9
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هـالقصبتكسيرمن0059"عنبدلا(القصبقكسيرمنسار0015)ْففيها

."ئمار

ازرحقيقةعنواضحبشكلخمقد"-نررحقل"الكلماتحذفوكان

حذفأما.شارا-دوالىيعودأوسعحتكلمنجزءاكاناحقلاهذا

هوحذفانمابنفسهأعدهالذىالتقريرمنالموضعهذافيغوديلوغالاسم

مناجزاءلمفيوقعالذيالحذف6طييحيةبصفةذلكمنأقلوليس.طبيحي

الاصليةريرالتطافياليهاشيرتأريخمن؟الاوليةالوثائقمناتخسختقرير

كله.التقريرنهايةفييذكركانالتأريخلأن

منالتقريرجزءفيونسختهاالأوليةالوثيقةمقارنةفانالأساسهذاوعلى

الوثائقيستنسخونيكونوالمالتقاريرمنظميباننوضحانعلىيساعدنا

لفالذمم!غوديلوغالوعييدعمهالبيانهذاومثل.آتابوعيالأولية

"ن-الئالثةالسنةفيأعدهالذىالتقريرتنظيمعندليسالأوليةالوثائقامحلومات

بورسنحكممنالرابحةالسنةتقريراعدادوفيبلحسببورسنحكممن

الوشقة.ذاتضختيمقارنةمنيئساهدانيمكنوالذى6(0670جنيوياكل!

ولقدعملت.بورسنحكممنالرابعةالسنةفيغوديلوغالكتبهاالتيالاولية

السنةلنةصتقريرمنجزءوهي.نفسهغوديلوغالقبلمنالنسخاحدى

الاخرىالنسخةأما.(79-067069:11جنيوياك)بورسنحكممن

،791رقممورغانمكتبةنيبابليةسجلات:كايزر)الختمعلىدونتالتي

لسببغير.اوهوقرروالذى،جلا+بكل،كالا"الموظفقبلمندونتفقد

موضوعةالأوليةعْودىلوغالوثيقةيحفظانبوريعنح!ممنالخامسةالسنةفيما

معخاصصندوقفي6بورسنحكممنالرابحةالسنةفيوالمؤرخةالبحث

ذاته.الختم

اوغالهوفيقةفيدجلتعملواقحةعنمحلوماتجمعقدكانوربما

حسب6بورسنحكممنالخامسةالسنةفيالمراقيمنعليهاحصلوقدغودى

فمختى.مقارنةان.غوديلوغالالىبالنسبةحيويةأهميةذاتتعدلمحين
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بنسختهاالاصايةالوثيقةمقارنةمناصتدلالاأكثرسَتكونالأوليةالوثيقةذات

791:كيرا.التقريرفيالمدشجة

ترابىعملمنسار23)9(5675يااكجينو

لالماخحقلأفيالخنازير)زريبة)2(ترابىعمل+نسارة2"19(

(التراب)لت!ويم31(لألماخ-قلفيالخنازيرلزريبة)29(

أيام3لمدةعاملا99)4(الترابيملتكو(?3)

القصبلحمل)5(يوما69عملهمقوة)14(

(r(N oكودىلوغالالمراقي61(واحديوملمدةعاملا

اورلو6انئمى(الموظف))7(القصبلحمل)!\(

اكالأختم)8(المزرعةمديراكالاختم)17(

ح!مهـنالخامسةالسنة9()9-.(نوباونا)

بورص

اورنغنغاريبناكالاأبال!اختمطبعة

بصفةيمودهذاانكيرالخئمنصافيفردكلعملأيامحذفتلقد

التراةيةالاعمالفيالمشتركينالعماللاحداليوميالواجبانحقيقةالىواضحة

صجتاجفردكلعملأيامعددباننحض!باناليسيرمنوان6سارأكان

1601كانالترابيةالأعمالمنالسارمن2ألأْلجازااليي

-خاما.واضحلسببتقريرهقبهالخاصاسمهغوديلوغالحذفكذلك

فياسمهيذكرلمالموظفهذالانأيضا،انثمي"الموظفاسمحذفقدفهو

ىأعملقوةطرتقعنالأعمالتسجلالتيالأخرىالاوليةالوفائقمنكثير

اسمهذكرفقدالاوليةالوثيقةعلىتوقيحهوضعالذي5اكالأ"انكاتبأما.منها

الموظفيناسماءةينبصراحةموجودا،اكالادااسمكانولما.النسختينكلتافي

ناينبغيلذلك6الختمنصفييذكرلم(نوباندا)كمديرعنوانهوانكااقا.نم!

نمماهـطبوعالمنشورالرؤيمفياكالأالكاتباسملأنلذلك6المتشسككلفائدةيضاف

ا.!حوويذكركان،282رقماورسلالةعصرمنمختارةوثائق:كيرا،)
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اورا:ن!إانه"اكالأ،)وصفختمهبصمةوفي6(نوباندا-مدير)بالعنوان

.،تتارا

اخياالأوليةالوثيقةأساسعلىثقةبكلذلكيتقررانيمكنالطريقةوبهذه

لانذ)ك6بورسنحكممنالرابعةالسنةإفيتقريرهنيغودمممالوغالدخلها11

للم!نةتقريرهفيالأوليةالوثيقةمنالضروريةالاجزاءاستنسخقدالمراقبهذا

الثالثةالسنةفيذلكفحلكما6متزايدتينودقةراتقانبورسنحكمءنالرابكلة

والذينآأياثلاثةلمدةعمدواالذينعاملاعثمرالاحدكانفاذا.إورسنح!من5

فردكلعملآاياالىالتقريرف!عددهمخفضقد6الاوليةالوثيقة،فيذكروا

منالتقريرالغرضلأنcواضحذلكسببفان(واحديوملمدةعاملاث!)منهم

منالمطابقةوالكميات6المراقيقبلمنإْلفقتاكيالعملايامعددايجادهو

اليومية.للجراياتالضروريةالقمحامقادير

ليومالحمالن5عددكذا"المجهولةالصيغةبانابينانالمناسبةبهذهواود

عدد)كذ!الصيغةمناكثربصفة.الاوليةالوثائقف!حتىتردكانتالتي1"واحد

والكبةالممالمنالحقيقيالحددتعطى(الاياممنعددلكناالحمالمن

فيها.يحملونكانواالتيالاياممنالحقيقية

كافت،الشضيةغيرأواالمجهولة"التقاريرانيلاحظانيجبولكن

الممالءدد6اتامعدةيستمرفيهاالحملكانالتيالحالأتفي6أيفائسجل

لوغالتقريرفانالاساسهذاوعلى.سويةلحملهمالحقيقيةوالمدةالفرديين

؟4"يقول(بعدهوما31:.067061جنيوياك)مطبوعفيالمنئسور!غود!ما

الىاتامنسافروا.يوما784عملهمقوة.يوما56لمدة(غوروش)عاملا

وافي،نموشدا-اورختم.التفريغفييعمدونوكانواسفينةحمولةمعنقر

(مدهـ-اوما19:16)المجموعة/فيالمحفوظأورننسوالمزرعةمديرقرير

عمال55آمنالاياهمينفيعددارسنواالذينالعمالعددعنالتاليةالأشارةنجد

التفريغ.منوعادواللتفريغذهبوايوما759عملهمقوةأيامخمسةلمدة

.،اورننغالالكاتبهو(انشى)الموظف
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تحتا!مالان5اخرأوواحدفيهايوضعحالأتالتقاريرذكرتكذلك

هـرزهلمثلمطابقاتوهناك.الزمنمنمحددةلمدةاخرماموظفضرف

أصدرتهالذي2البحثوافيهذابحثيفيقبلاذلكذكرتحسبماأيضاشارات1إ

.3499،3)سنةأوائلفي

صحةبتدقيقيسمحاخررقيمالدكمافانقبلابحثتهاالتيالو،ئقخلاؤما

-!ورفالوثيقة.تقريرمننوعايعتبرنصفيالاوليةالوثائقاحدىنسخة

طءلع!طيمينهانأو6الموظفينأحدتصرفتحتالحمالاحدوضعتطبيق

فرقته.نطاقخارج

حكممنالسادسةالسنةفي(1،69:لوتزامطبوعفيمنئممورفالرقيم

الثصهرمنابتداء-عين،شربرزيغابنننموغااور"انيسجلوهو6بورسن

.؟اوش-اوكو.)؟(جنديا-بورسنحكممنالخامسةالسنةامامنالأول

لاكدالجيشالىالرجلهذافنقل.،ريم،الموظفبختمالوئيقةوثقتوقد

منصةفالساYAKرتمختكيراهطبوعفيمنئمورتقريرفيسجل

الزهصهـنمحددةلمدةبهمبحثعمالعنمحلوماتيحتويحكمء

ورننموغا15تقرأبحدءاوما3:63فالمجموعة.ذادُاوالحملبهذاالقياملنرض

المنشورةالوثيقةهـحتوياتادخلتوه!كذا.،نقلهريمشريرزيغابن)؟(المحارب

كيرامطوعفيالمنشورالتقريرفيصادقبشكل'166لوتزمطبوعافي

.282رقم

وعلى6المراؤ!بينتقاريرضفانمقدورنافيانفنبينالقولولنوجز

صورة-خطىتأريخيةلمملوماتقيمةمصادربانها6غود!لوغالتقاريرالاخص

الاقلعلى"إوخادعةمرآة"عكستهالوكماحتماتعرضهاوانهاالماضىلحياةكاملة

.،عليهالا.يحتمدمرآة

V

ستارالقاهالىيميلالذيالاعتراضذلكالمتقدمالقسمفيفضحتانبحد

)02(218.Pido: No. 8-7 P
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كلالأنلنفسىاجد6التأريخيةللصرفةكمصدرالتقاريرقمةعلىالشكمن

تفسيرىكاناذامامحضلةبذلكاحلكيماالتقاريرهذهاستخدامفيالحق1

مصيب.غيراممصيبا

محلوماتمصدرغوديلوغالالمراقيتقريراعتبرنااماذاانناوالحقيقة

تحويل-مقدالوثيقةهذهفيانالأعتباربنظرنأخذانعلينافان6عليه.،بتمد

عفسثلائةمدةيمملونكانواوالذيناولادهممعحارثاوعسْريناربحةعمل

،اراد"قبلمنالقمحمنجراياتهمزودتاجراءعمالعملوكذلك6شهرا

بنظرالحقيةةهذهأخذتفاذا.منهمفردلكلعملأيامالى6المخازنمدلىِ

وثلاثةالثاخمائة"انهىذلكبحدتجنبهايمكنلأالتيالنتيجةفانإلأتار

ونكيرها،ءادباي"قبلمنتزويدهموتمواحديومفياشتغلواعاملاوئمانين

الممالالفرداينعددوليسفردكلعملأيامكميةتحدد6المماثلةالمباراتمن

واحد.يومفييعملونكانواالذين

ادباممماؤبلءنزودواواحدعملليومعاملا384"العبارةإنقلنامافاذا

:5675،1رقمتحتجيوياكمطبوعنيالمنشورغوديلوغالتقرير(في

قريرفي،اساروم!قبلمنتزويدهمتمواحدعمليوع!ءامل49اوا-213

5676،1:386رقمتحتجنيوياكمطبوعفيالمنشوراورننسوالمزرعةمدير

لمدةفرديينعمالمنبالتتابع9وأ384اورننسوأوغوديلوغالتسلميطابق

الوثائق.هذهمحتوىمحنىينا!ذلكفانءالحملمنوأحديوم

عمليوآالحمال5عددتبينالتيالأرقامبينانايضاالواقعينا!ومما

ولأعلى384الرقمع!لأصثرلا6التقريرمنجزءأفضلتملأوالتمء،واحد

الىزودواالذتنالرصالعددالىتشيرالتيالأرقاممنأيعلىولأ496الرقنم

كميةتؤكدالارقامهذهانوالحاصل.اخريناشخاصقبلمنغوديلوغال

لدنءنغوديلوغالبهمزودالذينالحمالعددوليسفردكلعملأياع!

ذكرهم.ورداخرينموظفين
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جموع5منهاتكونفقراتتؤلفالأرقاممذهجحلالذيالسببهووهنا

غوديلوغالالمراقيلمتصرفتحتكانواالذينالافرادعمليوم6/566999

بورسن.حكممنالرابحةالسنةفي

ي.دىغوديلوغالمعيحملونكانواالذينالعمالانخصوعي.لينولقد

فرقةاوحراثةرجالبصفةأمماالدوامعلىمحينينكانوا6شهراعشرئلاثة

لدن"نغوديلوغالبهمزودالذينالحمالانحينفي6(ايرين)عمل

.،حمالين5او(غوروش)،عمالا،يسمونكانوااخرينأشخاص

فهـ-مسوءالىيستندصمسيريانكاربه!دالذيالأعتراضهذامثلان

فيالفرقهذامثليوجدلأغودىلوغالتقريرفيحتىانهوالواقع.خالص

لوغالغوديتقريرفيدلأفرااعملأيامعددمجموعانذلك.الفنيةالمثسطلحات

اياآكليم!ثل(18-567599جنيوياك)بورسنحكممنالرابحةالسنةفي

الذ.!نالحمالوكذلكالاجراءالممالامالحراثةعمالمنهمسواءالحمالعمل

عملليومعاهلا5/666991المجموعأي6اخرين1اناسقبلمناعارتهمتتم

.،إواحد

فقدالحمالينعددهوالمملأياممنالمجموعيشملهالذممماالوحيدوالحدد

ففي،واحدعملليومحمال9628المجموع)انفرادعلىالمددهذااعطى

يسمي(273696tهكمان)حكمبورسنمنالثالثةالسنةعنقريره

منحدةعلىحتى(غوروشعمال)بانهم،الحراثةعمال"غودىلوكال

حتىفيبلحسبتقاريرهفيليسفهو.(الثيرانمعحراثةعمال).المجموع

كما(ءامل=غوروش)اسملديهالحراثةعمالعلىأطلققدالاوليةوثائقه

حكمالثافمفف!ةالسنة32018الصومعةمجموعةمنرقيمف!مثلاذلكورد

O..101!.صن .B V262().واولأد!الحرافةعمالمنغوروش

المراؤب41(الثيرانيسوقونغوروشدهع!.ال!ادمن)3(الثيرانمعغوروش

O..B.)7(.كماريحقل61(الثامناليوآالرقابة)5(.كود!مالوغال V
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بورساتفيهاأصبع)9(الشة(تعقبالتي3)السنة)8((اقامناكإنيالشهرأ

ملكا.

وثائقشنيدركصابفيموجودهوماذلكمئال6اخرىإوليةوثيقةوفي

فحبد9246هكمانكتابوفي6و.26521برشلونةديرفيوجوخةدريهم

-3علي!ظإق،فيأنمعرجال"و،الحراثةرجالداعهارةالاحيانبحضفي

.عمالأممما،غوروش!وهيالعاهةالكلمةكلهم

ينطبقنجدهالذممماالنوعمنوهيعامةكانتغوروشكلمةانوالحقيقة

،5675)جنيوياكاورننسوتقريرفيذلكوردوقد.الحصألينءاحتى

اعطاءلغرضالحراثةرجالالىيفوااةالزيرنالحمالينإلىبا)نسبة12(:2

(غوروض)عامل68099)وهو2(-:56742السابقالمصدرالمجموع

.!واحدليوم

هؤلأءدعي(owf)نجيوثاكالحمالينفرقةمراقيلودإنىتقريرو،في

ذللاخرىامثلةوهناك.الوثيقةذاتفي)عمال("غوروش،باسمونإلأخير

دريهم)وثائقوتعدادهاذكرهايمكنغوروشلكلمةالواسعالأستعمالعلى

.3606(جنيوياككا85وجوخة

اسمىعلى-بهاريد11التيالمحاولأتاحدىبالفشلباءتولقد

ثلاثةطيلةمعهيحملونكانواالذين"الحراثةعمال"مطابقة-الفنيةالمصطاحات

الذينالموظفينعلىحتى"الحراثةعمال!عبارةطبقتفقد.ضهرا"عشر

الشحيرمنآغراكيلو0027ذلكمثالالقمحمنكبيرةجراياتلممونيتمهكانوا

سمواالذينالموظفونفهـؤلأء.)92(اخرىارزاقاالمبارتتذكرلمو6سنويا

القمح.أمنهالْلةكمياتالملكيةالحبوباهراءالىسلمواقدكانوا،حراثة"عمال

وثائق:)كيراالشحيرمنطنا65حواليسلمالذيلوشارا"!الحادثذلكمثال

.2!-50123اورسلالةمنمختارة

226ص1!16يبزغلافىالثصرقيةالدراسات!مجلةنظرا21()
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منكانواغودمممالوغالتقريرفيذكرواالذينالحراثةعمالانغير

يوميةجراياتيتسلمونكانواوانهم6الأنتاجوصائ!مليهةمنالمحرومين1الحمال

الشعيرمنواحدغرامكيلوحواليتبلغ

بمعنىمطبقتينإلارض،لازأرعو،حراثة"رجالالحبارتيننجدوكذلك

يأ6الحراثةرجالانالمؤكدوالشىء.err)القديمةالمصريةاللغةفيوا-ع

عثمرثلا."مدةمعهيحملونكانواالذينغودىلوغالفرقةمنءالمباشرونالمنتجون

حينفي6المحروثةالأرضزراعةأىكاالاصليعملهميمارسونكانوا6ثهرا

فيالصاديستخديون6السنةمجرىفيالمراقبالىيزودونالذينالعمالكان

ذلك.وغيرالقصبقطعوفي

عمال5الىبهايعهدكانالتيالعملياتحتىبانهيلاحظانيجبولكن

ألوإقع.مختلفةتكنلمكاغوديلوغالالىينالمحارالحمالوالى،الحراثة

حكمادإل!ححنهغوديلوغالققرلرلص/اهاالتيلطمعلوماتلمفطبقا

من.9630ْغودمممالوغالالىالتابمينالحرائةْعمالعملايامعددكانبورسن

ryryالحصادفيانفقتعمليوم0913الأيامهذه ) cوالتمئميطالحراثةفي

وقد6اطولوقتايتطلبانجازهاكانالتيالحملياتفي1365و،والزرع

الحراثةرجالنفسقبلمن6التقريرفيذكرتالتي،الأعمالهذهكلانجزت

يكنلمالحراثةعمالعملإياممنيوما0369مجموعفمنوهكذا.تماما

الحراثة؟عمالقبلمنالحملانجازلغرضاليهايحتاجايام6095سوىهناك

قبلمنتستخدمانيمكنآخريوما3454هناكوتبقى.الشاكلةهذهعلى

تنجزكانتوالتي6الزراعةاعمالمنأخرىإعماللأنجازالحراثةعمال

.21ص7؟المصريةالآثارهجلة)22(
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مراقينقبلمنالمعارينوالعمالالاجراءالحمالقبلمناخرىحالأتني

آخرين.

الاَنذكرهماررداللتينالطائفتينعملايامارمقدإانايضاالمهمومن

عمالعملآاياعددكميةمنبكثيراقلكان6للتقريرطقا6ايام6026وهو

الحراثةعمالعملاهميةفانهذاوعلى.الحملياتلنفسخصصتالتيالحراثة

لهمكانتالعمالهؤلاهواناءومحتبرة.ملموسةكانتاعيةالزإالأعمالكلفي

الأخرىالطوائفمنالمباشرينبالمنتجينقورنوامااذاالأنتاجفيالفالْقةمكانتهم

لدنعنجمميزودغودىلوغالكانالذين)غوروش(العمالمعالأخصوعلى

الأ!ن!خاصءقعدد

ف!اكاوالحددبهز!غودىلوغاليزودونكانواالذينالأشخاصيكنولم

اف-ادكبارمنولاالنبلاءمنولأالأراضيما!كىمنكاالافرادعملاياممن

خصومي.ذلكالىاشاركماالمجتمحات

قدكمانوابافمأسماؤهمادرجتشضاوعشرثنخمسةمجموعفمن

وعشريناربمةمنهماضخصانإستطحت6عاملةبقوةغوديلوغالزودوا

نأويبدو.الواسحةالملكيةللمقاطمةالممقدالأدارةجها،زالىتاببنكموظفين

)شنايدرماغوريولوغالموماغولوغلىشاغأنشاغمثلهؤلا*منألبحض

لفرقمراقبينكانوا،وكيرهم231()هكمانوابا74س(وجوخةدريهموثائق

غودهـ"لوغالتزويدفيهيستطيحونوضعفيكانواالسببولهذا6الحمالمن

.الأفرادعملاياممناللازع!بالعدد

نيالمنشورالرقيمحواهالذىالبرهانهوالشأنهذافيخاصةقيمةلهومما

عشرذاتوإحدةكلجرة1"هيقولوالذ!399رقمتحتهكمانمطبوع

الخاسىالسَهرفيسلمت.الحماليناقبمراادد-اور.بابرسيغمن)سيلات(

.،بورسنحكممنالاولىالسنةامامن

8(صة:067062)جنيوياكمطيوعاددفي-اوراسمأوردضدالأناما
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الحمالين.عملبايامغوديلوغالزودواآخرينا.ضخاصبين*يخى

فيالمنشورالرقيمنصاثبت3491)23(سنةنشرتهالذيبحيوفي

فيهايقومالمراقيكانالتيالطريقةيصورالذي1و915(:)2نيقولسكىمطبوع

يزدادوقد.زملائهمنالحملايامعددفيزيادةعلىالحصوللغرضمايعملية

621لوتزمؤلفاتفيوردماذللث)قالالحمليةذاتتصورالتي11،متلةعدد

..291(ت!راو

الموظفينمنواحداسميذكرآخررقيممحتوياتهنااثبتولسوف

لوغيناالموظفهذاويدعىالعملاياممنبكميةغوديلوخاليزودكان

البحث.وضوعة5الحمليةالىبالنسبةالاسمهذاذكروقد9292-.3()جنيوياك

)غوروش(عامل"49عنه688رقمختهكماننشرهالذىالرقيميقولهماوهذا

الملكحكممنواللاثينالثامنةالسنةفيغوديلوغالعمله.لوضكينامنواحدليوم

.سلغي،

منمحينمقدأرعلىحصلقدبنشاعْلوغاليالموظفانويبدو

.غوديلوغالمثلالوسيلةبذاتالمهلأيام

مجموعمنشخصاوعشريناربحةباناتاشاراعلىاعثراناستطعتولقد

اضافية6عملبقوةغود!ماالوغالازودواالذينوالعشرينالخمسةالأشخاص

الذين)غوروسْ(الحمالإنيحنيوهذا.الملكيةالمزرعةموظفيمن!ْ"دوا

متواصلةبصفةفرقهمفيإيفايعملونكانواغوديلوغالتصرفتحتكاونححوا

.غوديلوغالفرقةفيالحراثةعمالذلكيفملكانكماالسنةايام1طيلة

إنشاغالمراقيقبلمنزودتالضيالحملاياماننفترضلماذاوالحقيقة

عمللاياممغايرةبصفةتفسرانيجب93-32(:5675،1)جنيوياكثاغ

228()هكمانتقولالتيالاوليةوثيقتهفيشاغانشاغقبلمنالمسجلين،لعمال

المراقب.تحيينهمتملاكنغار،قناةمدخلفي.واحدليوم)غوروش(عاهـل!018"

)23!022.PidoNo.8-7 P
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السنة.امامنالسادسالشهر.السجلصاحبشارا-اورختم.شاغإنشاغ

بورسن،حكممنالثالثة

ذكرتالتيشاغانئ!ساغعمالمنعمليوموثمانينالمائةبينالصلةفذات

فيمحهدإئمةبصفةيعملونكانواالذينعمالهوفرقة228هكمانمطبوعفي

زودهمالذينالممال!كلملايامبينإيضاموجودة6السنة!نررلم!نيإ

الحملوفرقة6غودىلوغالالىبورسنحكممنالرابعةالسنةفيشاغانشاغ1

بورسن.حكممنالرابمةالسنةفيامرتهتحتتحملكانتالتي

احدىانجازلنعرضالحملأيامفيزيادةالىغوديلوغالاحتاجلقد

ولقد6ضاغإنشاغمنهذهالحملايامعلىحص!وقد6اليهبهاعهدالتيالمهام

فرقتهمإلى!ثاغانثماغعمالعادثم6الحملانجازتم

مراقبينالىالمراقبينلدىالمتوفرةالحاملةالقوةلتزويدالتطبيقهن!اومثل

فرقببنأيضاوانماحسبالممالفرقمراقبيبينليسموجودكاآخرين

ذلك.(القائمةمن91الفقرة025وجوخةدريهم)وثائق1،5-!-

يوع!988مقدارهابزيادةمرإقبينثلاثةقبلمنيزودكانالتقريرمنظملأن

الا!؟ء-بهتنهضعمل

،ءالاهبانالأختصاصيذهنفيضكوكايةاثارةالامكانفيولش!

من025أوجوخةدريهموثائق)التقريركاتبالىمؤقتةبصفةزودناللواتي1

بقيةخلالبهنالخاصةفرقتهنفيمستمرةبصفةيشتغلنكن6رْملائهقبل

السنة.ايام

لوغالهكانالذينالعمالانفيللشكداعاىيوجدفلاذلكغراروعلى

فيباستمراويحملونكمانواآخرينمراقبينقبلرونمؤقتايهميزودغودى

فرقةفيالعملفيامضوهاالتيالفترةوبحدقبلللاخيرالتابعة،الحملفرق

بصفةيؤثريكنلمالحملايام0الزائد.منتحويللأنذلك.السسابقالمراقي

.الا!)،والحمالفرقعملوفيإلاعتياديةالحياةفيعامة
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عندما6بورسنحكمءنالرابحةالسنةنمماغوديلوغالقضيةكانتولقد

استثنائيةقضية،إخرمراقباوعشرينخمسةمناضافيةعملقوةْنسلم

فيايالتأريخذلكمنسنةقبلنفسهغوديللوغالسبقلأنهذلك.ريب!ون

المراقبمنالحمالينمنقلةعملايامتسلمانبورسنحكممنالثالةالسنة

23،-9:21أهكمانا"دادا"ششمكالأ.ن

سوىغملسنح!مءنالثانيةالسنةفياورننسوالمراقيلدىيكنولم

ىا6السنةذاتوفي.ايسارومالمراقي1مناكثرعمليوم29مقدارهاهـيا*ة

الى1فرقتهعمالمناْشينايسارومالمراقيخولالثالة!غملسن

سلالةعصرمنمختارةمعبدوثائق:)كيرااشهرإربعةلمدة"شارا،الألهمعبد

بهارْودق!واحدعمليومزيادةلودانىالمراقبلدىتكنولم\(VAاور

5674()جنيوياكغملسنحكممنالثالثة1السنةخلال

3606المرقم)جنيوياكمطبوعفيالمنثورالمتقريروطبقا

ذاتفيالحرفيإنمشغلمراقب(اغو)كان(القائمةمنالتاسحةالفقرة

الكتبةمنمطلوباكانكذلك.غملبقحكممنالرابعةالشةفيالوضع

من1وه،14ء13الموادفيد*.مماء01فرقعنالتقاريرينظمونالذين

تصرفهم.تحتالمودعةالحاملةبالقوةيتصرفواإنكاالقائمة

التي).الا،ءالحمالفرقمنإ)مديدإنشصورانْالخطأمنن11

فرقة(سبحينيبلغ-المراقبين1اسماءمنذلكعلىحكمنامااذا-مجموعهاكان

مجرىفياخرىالىمرإقبفرقةمنداستمرارينتقلوناليهاالمنضقونالأفرادكان

عملاياممنمعيناعدد!يجهزقدالمراقبين1احدلانذلك.الماليةالسنة

عمالهعملايامعددبقيةاما.السنة1نممامرتيناوواحدةمرةالزملاءاحدالى

بهااليهم1جمهدالتيالمهاملأنرازمطلوبةت!ونفانهارقيقاتهاو

دراسةالىوالمستندةلاهصكأ1اوالعامللحالةتحليليينتهيبهذا

قبلمناوانفسهمالمراقبونينظمهاالتيإلاوليةوالوثائقالمراقبينتقارير

غار(-)ايغىمفتشموظف
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الماملإناعلاهسبقالذيالبحثفينبرهنان!سمتطاعاكانولقد

الملكيةالمزرعةفيباستمراريعملانكلاهماكان)غم(ولىه--،"غورش!

فيامافرقتهمايغادرانوكانا.ئابتةدائمةجراياتويشلمان

قطاعحدودخارجالحامةالأعمالبعضفيللمشاركةعيناأذااوالمرضحالة

عامة.بصفةفيههايعملانا)قياالملكيةالمزرعة

محرومينكاناةه،/!لمالماملانا)شكمنظلالادنىوبدونذلكويمقب

كانواالذينالمباشرينالمنتجينهؤلأءثلمقداروإنالانتاجوسائلملكيةمن

سبحينالىثنستين.يتراوحفبما.كبيراكانالملكيةالمزوعةافيباستمراريعملون

صغيررقمويذكر.فردالأفثلاثةالىالغينمنالمقدارهذايصلمنفصلةفرة4

كانشلما.دوأهـ-ءعاملا3581143(وجوخةدريهموثائق)شنيدراقامن

يختدفو!ذاتهالوقتفيفانهمالأْشاجوسائلءنمحرومين)غوروش(الحمال

حينمصيبانفسياعتبريجحلنيالذيالسببهووهن!ا.لأجرإء%الحمالعن

لاوانهمكارقاء11كانوابانهم-قلاذلكفعلتكما-)شكورش(الحمالاصف

الخبرإ.كلانفقواللواقي)غم(طحه!الىايالأناثزميلاتهمعناطلاقايختلفون

ا-لأ!اءمنبانهنوصفهنعلىقاطبة

المبا!ثرينالمنتجينبينيوجدبانهالقائلرأييصحةخصوميناقشلتهد

غا،خون-لو"باسمالمحروفين،إلاجراءالحمال"منعددالملكيةالمزرعةفي

تمفقد.،ينالمأجورالحمال1!تعنيالتيالحبارةوهيغا)خون-"غوروشاو

الحمالواجورالثابتينالحمالجراياتبينجوهريفرقوجودبعدمالتوضيح

الذين"غوروش،ادبانهميوصفونكانوا"ينالمأجورالحمال"وانكاالمأجووين

الملكية.المزرعةفيثابتةبصفةيحملونكانوا

ألأجرا.الحمالواجورالئابتينالعمالجراياتبينالفرقانكاران

الافتتاحيةللاقسامترجمتهفيجنيوياكفيهوقعالذيالخطأالىيعزىانيمكن
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oياك)صيوغودىلوغالضاكأيرمن 6 Wo)5687()جنيوياكاورننسويروتقار

خطية.نسخةفيثصهاالتيْ

ترجمةعرضت3499و99سهاسنتيفينثمرتهاالتيالمقالأتؤغي

بانالترجمةهذهليسمحتولقدثائقالرهذهمنالأفتتاحيةللاقساممغايرة

كانالتيناكصدرهـصواحدكيلوغرامحوالياي(سيلا)الكيلتينبانابين

يوميةحرايةمقدارتمثلالىْكانتا6النهارطيدةيعملالذىالحامليتلقياهما

الوثائقونمماالتقاريرفي6عامةبصفةيذكريكنلمالمقدارهذافانولذللث

الأخرىالحسابية

الجرايةتلكتتجاوزكاْلتوالتيالأجير1الماملاجرةالىبالنسبةاما

6كبيرااختلافاتختلفي11كامراتواربعمراتوثلاث6ونصفمر-يخنبمقدا!

.حدةعلى-تاصةقضيةكلفيت!وىكاْلت5خاْلها

بكلجنيوياكتر-جمةعلىاعتمدواالذينوهم-خصومياصرولقد

القمحمن)سيلا(كيلاتسبعالىستمنيتلقونكانالثابتينالعمالبان-جلاء

6كيلاتثمانيعلىيحصلولىْكانواالأجراءالحمالانحينفي6لهمكجراية

الخ(.2:7.26،8.12)نيقولسكىمطبوعالىبالاشارةوذلك

اجراهاالتيغودمممالونجاللتقريرالموجزةالخلاصةانوالواقع

فطبقا.التأكيداتهذهتدعمالتيالمعلوماتبحضعلىتحتوىأجنيوياك!24

هن)اثممحيرتهئة24("ةاسيومية:اللمهامتقدير5عنعبارةهى)5675(لجنيوياك

)يقرأKALكال61واحدفرداعمالمنعمليوملكلكَيلات7الى6

منالمستأجرين(ايل-اوغو)والحمالين)*"الحمالمن(غوروشبصفةالآن

والزراعةوالتمشحيطالحراثةواعمال2(الحصاد)ْلأعمالمختلفيناشخاصقبل

.(غوديلوغالتقريرفىاخرىمختلفةعملياتادرجتوكذلك)وشكيرها

.44صAباياتالبا)24(

.ياءالاقوالعمالاغوروشكالبالعبارةيقصد)،(

.4صه8بلياتلباا2(5)
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الىتوصلواقدخصوميانجنيوياكترجمةمنالخلاصةهذهمنيتضح

القمحمنكيلاتسبعالىستمنيتسلمكان(غوروش)الحاملانImlaمؤنتيجة

التىالضصةاخرىمرةاكدتهاقدالنتيجةهذهإنويظهر.الواحداليومفى

تقدير"(45ص8البابليالت-5676جنيوياك!اورننسولتقريرجنيوياكاجراها

الواحد6اليومفى(سيلا)كيلاتستبصقدارالمستأجرينللحمالينايوميةاالمهام

تفضيلوهناك.الحبوبمخزنمديرقبا!منالمأجورثنآلمعماليدفعوكان

ادرجتعديدةاخرىعملعملياتهناك)،5657انرقميرالتقرفىلذلكمثصابه

.(التقريرفي

الو!لائقمنالافتتاحيالجزءلمحتوياتجنيوياكتلخيصفانص!الحىولسوء

اعدهالذىالتقريرترجمتاننيفمع.صحيحايكنلمالبحثموءوعة

هذهفان3491شةاوائلفيكاملةترجمة(5657جنيوياك)-ودىلوغال

هذاوعلىالنقادملاحظةاجتذابفى6غيرهاومالسبب6إخفقتقدالترجمة

بورسن.حكممنالرابعةالسنةفىشكوديلوغالتقريربدايةاعيدفسوف

)9(المجموعة

الحراثة.عمالمن24)9(

.شهرا%3لمدة)2(

.الأولالشهرمن)3(

.(عثبراصثالثاالشهر1ا!ما)انمماالأضاالشهرالىاقامن)4(

.03(**213!ااي)يوما0369لمدةعملقوة(5)

915+سيلا0015=غور5اي)الئسحيرمنسيلا915غور5)6(

سلا.0165=سيلا

.سيلاتبسبع)قدرت(واحدةعملقوة)7(

.(237=9659:7)يوما237)تساوي(عملهمقوة)18

.(سيلا2358اي)سيلا258غور7)9(

.سيلاتبست(قدرت)عملقوة!.9(
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يوما.893(تساوى)عملهمقوة9()\

.الأجراءالحمالعملقوة)29(

3(v)(ارادقبلمن6جهزوا).

بمقاديرغوديلوكالجهزوامراقباوعثمرينبخمسةقائمةذلكتحقبثم

العمل.اياممنمختلفة

إصنافثلاثةفيتقععملقوةغوديلوغالتصرفتحتكانتوهكذا

غ09لمدةيشتغلونكانواحارثاوعشرونأربحةانجزهاعمليوم0639)1(

قدءصلهمقوةلَانتالذينالاجراءالحمالانفقهاعمليوم237)2(يوما

الذينالاجراءالعمالانجزهاعمليوم393و(بل!)يلملأتبسبعقدرت

الحمالاانفقيعمليوم21348)3((بلا)؟لإتبستعماممقوةقدرت

غوديلوشكالبهمزودإلذيناالحشالوناْلفقهاعمليوم263و(غوروش)

الحمالمنالاصتافهذهبينفمن.ينالاخر/المراقبينمنعددقبلمنالسنةخلال

بصمْةكميتهدْكرتالقمحمنمرتبايتناولونالأجراءالحمال1سوىي!ن)م

كانواوآخرولىْلاتبمسبع.إخسلمء-ه!البهءْركاننقد5إ:!راؤىخاصة

فاتكاهـقاساتنانظامالىالكيلاتهذهحولتماواذا.حسبكيلاتستيتلقون

كيلو3تساوىكيلاتال!صتوانيباتقرامخراكيلو4ورتعادل؟لاتالسبع

تقدير.اكثرعلىغرام

لهثؤبهلأ.بومياالقمحجراياتمنالواسعالقدرهذامثلاصدإران

الملكيةالمزرعةفىمستمرةبصفةيحملونالذينالأعتياديينالعهالالىبالنسبة

يدشعالذىالأجربانتهاماالمفهوممنفانذلكومع.المحبدمزرعةفياو

بالنسبةاماايضاعائلتهحاةلدءبموانهاحم!باإ"اهـويحتاجإنالاجيرإماملاالى

يثصتغ!غوروشعاملكلالىتفحالتي"الأعاضة،اواليوميةالجر"ايةالى

لان،التقريرفىلذكرهاحاجةايةهنادُت!شؤلممكاالرقيقاي.ثابتةبصفة

منواحدخرام5لجواوسيلا2ءستوى!في-آنفاقلتم!ا_كانتيةالجراهذه

الواحد.اليومفىالشعير

-253-http://www.al-maktabeh.com



سواءالملكيةالمزرعةفىيحملونالذيرنللعمالاليوميةالجراية1ْكانت

لقوائمطبقاالحبوبمخزنعنتصدكأ6الأجراءالحمالاوالأرقاءمنكانوا

الىالاجوردفعانغير.الحاليالبحثمنسابقةاقسام1فىبحثهاسبقباسماء

الحبوبمخزنمديريدهاخاصةلقائمةطبقايجرىكانالاجرا+الحمال

يخصوالذيغوديلوغالتقريرفىالواردالسطران.(غور-كا)

الىْيمنىانهمنهيفهملاانينبغى،29-11639،رإد11(زودها)عملقوة"

جممزودالذينالأجرإءالحمالءنلفرقتينمراقباكان؟ارادد!الموظف

الاداريينمنكانوانماالمحروفينالمراقبينمن،رادV"يكنفلم.غوديلوغال

فيالواردةالمحلوماتمنذلكيستنتجكماالحبوبلمخزنمد.برأكان6المهمين

الخ.672060:89جنيوياكومطبوع5كا59كيرامطبوعفيالمشورالرقيم

بالممالنش!غوديلوكاليجهزالحبوبمخزنمدير،اراد"كانفقد

أجورهمفبتتامادْااليهمتدفعكانتالتىالقمحصنبكميةاْلماواانفسهمجراء9اْا

(الأجوركلمةممنىتطور)ءنبحثىوفىالواحداليومفياسيلا7و6اربمقدإ

و.ا8و7و6و5تبلغقدوانهامتغيرةكانتالاجراءالحمالاجورإن-ببدو

خمسمقدارإنعلىدليلامؤخرااكتئسفتولقد.يومياا)صمحيركلنسيلا13و

،.ftء1:ألوتزالمأجورين1العمالالىدفحهاتمقدالواحداليومفىسيلاعشرة

خاصةدفعائملقواطبقاإجورهاتتسلمالمأجورينالحمالفرقكانتولما

كما6خاصةسلالوفى6حدةعلىالسجلاتفىتحفظكانتالوثائقفان

.،629و%1696YAاورسلالةعصرمنختم:كيراأمطبوعءنذلكيشاهد

الحمالبهاقاع!التيالأعمالمنهاالرئيسالجزءفيتسجلافراقبينيرتقاروكانت

0670جنيوياكمطبوعفىالمنشورغوديلوغالتقريرذلكمتال.الأجراء

علاقةايةلهاليستهناكذكرتالتىالأجراءالعمالفاعمال8:22و7:42

تلخيصهفىجنيوياكإوردهاالتىالترجمةوهيلاالشحيرتهيئة"معمشتركة

.كوديلوغاللتقرير

مديرتقريرتلخيصهفىالدقةفىالنقصذاتaجنيوياكدي"ويبدى
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كانتانهاعاىتبرهنالخلاصة1فهذه.،5676جنيوياكأننسواورالمزرعة

خلاصتهمن،القديمالشرقتاريخفىمتضصصايكنلملمؤرختضليلااكثر

لأنجد5676جنيويادُديكتابءنالافتتاحيالجزءففى.غوديلوشكاللتقرير

ستتعادليوميةباجرةالأجراءالعمالمنكانواالذين،الحمالين1لاشي?ناي

-:يلىماتبينفانهادقيقةترجمةالوثيقةترجمتمافاذاالقمحءن؟لإت

19(المجموعة

واحد.يوم(غوروش)عامل486)1(

سن.غملحكممنالاولى1السنةمنتخلفوا)2(

تتض!نبالأسماءقائمة)ذلكبليواولادهمالحراثةعمالءن02)3(

.(الحمالينمنعدداسماء

اشهر.ثلاثةلمدة)89(

.(06!3*02ي)11يوم0072عمالهمقوة9()!ه

امّا.منعشرالثانىالشهرالىاتامنالأولالشهرمن)02(

.(شلا08801)،يالنعيرمنيلا8ةوهـة31)21(

لا.-بست(قدرتأواحدعملقوة)22،

18لأعملهمقوة)23( Nr(08801:6اي)يوم.

.الاجراءالحمالعملقوة)24(

الحقل.نمما)25(

.الحبوب1مخزنمديرمن(تسلموا))26(

واحد.ليوم(!غورو)عامل2739()

(YA)ايمئحارومقبلمنجهزوا.

688.19اورننسوتصرفتحتالمودعةالحملاياممجموعكانلقد

.9أ+9ث13كا+072ة+85لم:اعلاهالأرقامش!اةَة11نتيجة(2:1-2)

الذينهمالحمالينوإسالاجصراءا)ممالانللنصترجمتىءتويستنتج
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تقريرفانهذاوعلىالواحداليومفىالقمحمنسيلاتستيتسلموناكمانوا

منحدةعلىالأجراءالحمال6غودىلوغالتقريرثل6يتناولاورننسو

ففى.المراقبتصرفتحتعملهمقوةاودعتالذينللحمالالأخرىالأصناف

الحمالبهاقامالتيالحملياتسجلتاورننسوقريرمنالر!سالقسم

.(9:12)المأجورون

آالدواعلىإفماذالأجراءالحماليمارسهالذىالحملتخصيزةهنالك

منوبالحديدالمراقبينبتقاريرالأمرهذاويتضح.محددةمهاملأداءيميهنون

محا.الأولةالوثائق

التشجصانعلىتأكيدبكلسبقفيماعرضتالتىالمعلوماتوتبرءن

مستمرةبصفةيمملونالذممماالعمالمعالماملينالأجراءللحمالفيهتحفظلأالذى

منالصنوفهذهلأنذلك.قطحامغلوروتشخيصهو.،الملكيةالمزرعةفى

الحمالذلكفىسوإء6جميحهمانهمايهيوأحدةصفةفىالأتشتركالأالممال

المزرعة6فىثابتةبصفةيحملونالذين0والحمالونء)شكوروش(والعمالكاالأجراء

الطقةقبلمنبقسوةاستغلالهميجرىالذيالمباشرونالمنتجونهملانوا

أجورايتسلمونكانواالأجراءالعمالأنهيالقا"دمة1الحقيقةانغير.الحأكمة

الحمالتجحلألامرهناعنالناجمةالنتائجكلوانءجراياتهمالىبالأضازة

فالطائفة.المباشرينالمنتجينمنالأخرىالطوأنف!1منحدةعلىالأجراء

الحمالمنالحامالجمهورءنيميزهامظهربعدلهايكنلمالبحثموضوعة

محمخلالسومربلادفىالمعابدمزارعوفىالملكيةارعالمزافىيحهلمونالذين

هدْافيتبحثالىْينبيممعضلةآخرمنيقربناهذاانغير6الثالثةاورسلالة

الأخير.السومرممماالمجتمعتركيببهاونحنىءالحاليالبحث

(9)

الحمالصنفعن،غا-خولق-لوأالأجراءالعمالصنفيختلف

اجور)آ(.علىيجصلونكونهمعداآخرمخسمارفيايضاالملكيةالمزرعةفيالابتين

يوجدفلاالبالغين1المثبانمنكلهمالرجالوهؤلاءرجالمنيتألفالصنففهذا

فانالآناما،اجراءولأد11!ولا"اجيراترقيقات"والأ"اجيراتنساء"هناك
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.الرجالالىبالأضافةوالأولادالنسا.يضمالم!يةاالمزرعة.فيالدائمينالحمالصنف

صلالةعصرمنختم:وكير!اقا،881،94كونتينومؤلفاتفيوردلماوطبقا

113لوح3هارفاردمجموعة:تونبار.جىو(لكثلىا18424رقم7اور

سوية.تحملكانت)غم(والامار(غوْروش)ا)ممالفرقفان(لكشا

رقموجوخةدريهموئائقضنيدركتابفىالمنئسور،الرقيمويدرج

نوععلى2املاعالأنويم!)غم(،الامافىوالأولاد)غورش(الممال0286

فىالمنشورالرقيمفىيتمثلخاصةبصفةالمقنعوالثميه.وضوحااكثرمماثل

ءامل"الاشاراتاننجدحيث،61اورسلالةالواح:يخس.جأكآب

متقاربةبصفةاستدملت!فتاة،5و)غم(ورقيقة،ولهـد5و،)ضوروض(

العمالهـنيصبحونقدالثالثةاورسلالةعصرفيالبالغونالرطلكمانفاذا

منالمستأجرينالاشخاصهؤلاءبانالأفتراضاليبناسيؤدىهفلافان6الأجراء

نطاقفىولكنءطمخاصةبيوتاوعوائللهمقكونانيجبالمزرعةادارةقبل

واطفالهم.وزوجاتهمعوائلهماعفاءقبلمنتهايمكنبحيثصغير

كبيرعدداقافيالاراضيملاكيبينكمانانههوألافتراةلىهذايعززوسا

الواحدةمساحةتبلغالاراضيمنتماماصنيرةقطبايملكونالذينالأضخاص.من

.هكتارظثحوالياىواحد"غان"منها

،211اورسلالةعصرمنمختارةوثائق:كيراكتابفىالمنشورفالرقيم

YAYوجوخةدريهموثائق:شيدركابا:في crYlوYArعلىيخوى

ممهمسويةeaاولأاسماءادرجتوقد.الصغاراالملاكينهؤلاهتلباسماءقوائم

-SESبا-تاب-)ششاسمعليطيطلقكانالذينبهماقاروكذلك TAB- BA-

شنيدركتابفيوردمثلما"الشريكالأخ5او،التوأمالاخ"يحنيالذممما

.(..82،2969(06360696،78ب!324)الارقامفىذكرهالمار

بعلامةيؤشر،باتابشث!"طبقةمنهوالذي1الشضاسموكان

امامه.توضعافقيةسمارية5
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لم9الذينالمالكيناولئكاسما+تحتوىبقوائم،امَا"ادارةختهظكذلك

.كنابفيالمنضورفالرقيم.الاقارباوالأبناءهؤلأءيصحبهم

امئال.مناحداوايحدبور!نحكممناكامنةالشة1في،8-هكمان"

مطبوعفىالمنئسورالرقيممعالمقارنةطريقعنذلكتأكدوقد.الوثائقهذه

والوثيقة.بورسنحكممنالامنةالسنةفىوجوخةدريهموثائقضنيدر

إلاضخاصىمناربحينزهاءتضمقائمةعلىتحتوممماوهىكبيرحجمذاتالأخيرة

.منالأرض،تقريباهكتارثلث5واحد،كان"يملكمنهمالواحدكانالذين

واحركل،TIRتير"بستانوكذلكاولأدهماسماءمحهمإدرجتولقد

.الخاصاسمهلهوالذيمنهم

رجاله-و،اثما:11،حهالين"يسمونكانواالأشخاصفهؤلأء

t'-?12:1،البستان t\،.

لأنهااملموسبشكلحجماصنر8Aهكمانكتابفيالمنشورةوالوثيقة

يساتينهم.اواولأدهمدونمن،الألشىانفسهمالمالكينباسماءقائمةعنعبارة

يفاهـاYAYشنيدرفيكعابمذكو:ةهكمانكنابذكرتفيالتي1قكونالأسماءماوغالبا

الحجمفىلشىقختلفانفا!مامثشركاصللهماكانوانالوفيقتان:هاتان

لأ!2شنيدركتابفىالمنمثورالرقيماعدفلقد.ايضاوظيفتهمافىبلحسب

الواحد(الشهرفىسيلا75))إهـجالوالقمحالصوفجراياتاصدارلغرض

عوائلهموكذلكالصغارالمالكينهؤلأءانيبينوهو.ايضا-الملابسوكذللث

الطئدةالاراضىقطعفىث!تغلونكانو!واكمبهمالخاصةاموالهميملكونكانوا

جماعية.صفةلهم

كانذلكمنالنقيضعلىفانه8هكمانكابفيالمنئسورْالرقيماما

صغارقبلمنالملكيةللمزرعةالمستحقةالقمحضرائبمجموعتقديرءنعبارة

.،04-12:41"البساتيناهاليمنالقمحمنغور61المجموع"المالكين

السنة.فىسيلا059يدفعمنهمواحدكلوكمان
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الواقعفىكمانواالذينالصغارالمالكينهؤلأءانهواعتقدهوالذي

بحد،ل!3ضلكانتبالبيتمتصلةالأرضمنصغيرةقطحةسوىيملكونلا

غراممكياووثلاثينخمسة)حوإليسيلاوسبعينخمسةمننحواَ،الضريبةدفع

اجراءعمالصفةالحملعلىمرغمينهؤلأءكمان6الواحدالئمهرفىالقمحمن

!الهيخاصةبصفةتلككانتولقد.الحائلةميزانيةفىالناشىءالحجزل!سد

!الأخوةاو،التوإئمالأخوة"جلاءب!لشلفونثهؤلاءكانفقدبمالصنارالاخوة

قبلا.ذكرناهاالتيالوثائقفيذكرواالذين،با.آب-شبْلى-الشركاه

مثلما،الاجراهالممالبوضعضبكاناخوتهمبيوتفىوضحهمانذلك

قصة"المصريةا!حمةفيالاصنرالأخالىبالنسبةالحالةعليهكانت

التيالدرجةالىالأكبرالاخاولأديكبرحينولكن6،الاخوين

لقلةنظر!-وسيلةمنالأصغرالاخأماميبقىلا6مساعدتهفيهايستطيعون

الملكية.المزارعاحدىنمطرقيقايصبحانالأ-العراقجنوبيفيالأراضي

اشخاصاسماءالملكتالمزارعفىالئابتينالحمالقوائمفىوجدتفلقد

دريهموفائق"مطبوعفىوردماذلكمئال(با-تاب-ثيش!)يسمين

التىالحماليناسماهتكونانالمحتملومن.،YYYوهكمان88وجوخة

"الأخوةمنايضا(243و226هكهان)لهامميزءافقيةمسماريةعلامةتسبقها

.(با-تماب.-شيمش)الاو،التواءم

المستغلةالطبقةلَيبترضويريمكنطنهسلفارزياالبحثاساسوعلى

منلألفالطبقةهذهكانتفلقد.الحديثالسومريالمجتمعفي(الغينبفتح)

ومن6الحرباسرىمنيجندونهؤلا+وكان.وإطفالاونساهرجالاألارقاء

واخيرا6المسترقينينينالمدومن6الخارجمناؤهمشرايتمالذينلنساءوا4الرجال

الأرا.يي.منالصغيرةالقطعمالكيانجاءبينءن

الأصساءاالحمالتستغلالمحابدومزارعالمليهةالمزارعكانتالأرقاءخلاوما

ون9يماي!ونواامالذينالاحرا!الرجالصفولْىبينمنيجندونكانو!الذين

-925-http://www.al-maktabeh.com



الىيقطرونوكانوا6لبيوقمتابمةالأراضيمنصغيرةقطعةسوىضيئا

26(.)بالأجرةالحملطريقعناضافيدخلءنالبحث

والطائفةالثريةا)حاكمةاطبقةاحالةيصورنصااقدمانالختامفياود

الحبيدوطبمَةالحاكمةالطبقةبينوسطامكاناتحتلكانتالتيالأجتماعية

علىمحاربينيكونوااموان6المحاربينطائفةفيلكوإعني6الأجراءوالحمال

المجموعةفيالمنشورالرقيمهوالنصهذا.إيضامباشرينفتجينبلالدوام

كانااْتيالقطعمساحةيبينوهول!صث!ءن(15002رقم6ب47لوح9)

.فهذاصنفادنىمنالمحاربالىالاعلىالكاهنمن،يملكونهاالمحاربينمختلف

يلي:مايقولالنص

الاعلىللكاهن(هكتار1wحوالي)غان809)9!

قهالساللكاهن.ساعدهنا؟أ(ه!ضار81ليص!ا!نظ54)2ا

(هكتار15حوالي)خطن45!غودباندانو)هـزارعمدراءاربحة)3"(

واحدلكل

مارساموظفنباشاغ(هكتا:إتثلاثةحوالي)غان9)4(

الدرعحامللودوغا(هكتارعشرينحوالي)غان؟6ِ)5(

اك!(ه!ضَاراتاربعة!والي)غان12(انكار)حقلمدير15)6(

واحد.

هكتارستبنحواليشكان018=29*15اىضان.!1كلنحقل)7(

منهمواحدلكله!خا!(12حوالي)غان4ثالحملفرقةمن059)8(

منهماواحدلكل(ه!خا:6-شالي)-ان2وراسملازهـقةمن144)9(

(هكتار.أتاربعةاي-وا)ضان9301منحقل)01(

شيش-)الطائفةقضيةعنكليةيختلفمفهومعلىالصموللغرض)26(

سومر"إلادفىيمةالقدالدولة"اقتعماد:تيوتيف.آي.أانظر(با-ب-

كاننوفودباكوتيموتيفمن!ا!ذكرهلمافطبقا6691ادلننغرإ-موسكو

المزارحنطاقخارجعدداأقلعوائلمنعادةيجندونالا-را+الحمال

المحرر-الملكية
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غو()محل(ه!خاراتا-بحةحوالي)ضَان29)19(

4!المجموع")29( %N r(هكتار31387حوإلي)غان

دوميحقل)39(

صي2الأرامالكيباسماءقائمةظلىختوىحجمااكبروثيقةوهناك

دريهموثائقشنيدرذابفيالمشورالرقيمفيتتمثا!اقاسجلاوبحفظت

المؤكدوعن.رديئةجدةحالفيال!لسوءعليهااسثوراتم374:جو-،

عنمحلومإتناالى!يداستضيفودريمواماكشف!اخرىتنقيباتان

كدتالتيالمادةوان.الحديثاسومرىاالمجتمعفيالأرخ!توزيعموضوع

/القفية.لهذهاوليحللأعطاءت!غيالبحثهذافي

برهانأساسعلىقطحيةبصفةالقائمالجهدهذايكونانآملأْشي

يبرهنسوف6الموضوععنكتبتالتيالأدبياتالىشثجملةبصفةوالمدينالوثائق

تاريخيةلمحلوماتمصدرهىانماولكئسامافيالتجاريةالأعمالصجلاتانعلى

الحديثة.سومردولةفياعيالاجتوالتركيبالعملبتتظيمتتملققيمة
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الخاهسالفصل

القديمالعراقفىالاستبداديةالدولة!ور

58NAنوهـrديا:بقلم

سلطةتكوينووسائلالطبقيالمجتمعاصلقضيةندرسانقبلبنايجدر

الطمةالصفةعنوافبمثكلواضحةفكرةعلىن!لان6سومربلادافيالدولة

الدولة.وعنالأوليالسومرىللمجتمع

الأحصائةالصفةبتحديددراستنانبدأانالىدعاناالذىالسببهووهذا

في.6كبيرعددطريقعنمرةولأولفيهالكشفتموقتفيالسومريللمجتمع

دعيت.التىالحصورفترةخلالبذلكونحنيالمصادرمن6ومفهومالأولىالدوجة

الخاس!القرناىأالثالثةالسلالةعصرالأخصوعلىالأولىالسلالأتبعصور

.لهذهالشاملةالموضوعاتوتتمثل،الميلادفبلوالعئمرونالرابع-والحشرون

.6لسكاكاالاجتماعيوالتركيب6العصرلذلكا)نموذجيةالدولةمنطقةفيالدراسة

ذاتهالدولةوتركيب

يبغيصْيءاولهوالسومرك!المجتمعفيالممبدارضتلعبهالذيالدوران

فيمنهمالموجودونالاخصوعلىالباحثينممظملأنذلك.الأعتباربنظراخذه

نااعتادوا"وفولكنشتاين6وفرنكفورتوشنايدردايمل"امثالمنالغرب

كلعمليةبصفةتشملكانتبانهاالاولىسومربلادفيالمعبدمزارعيصفوا

اسأسىعلىقائمةدولةكانتالأولىالسومريةالدولةوإن6السوصرىالمجتمع

الدين.

دولةالاخصوعلى،السومريةالدولاشهر1هوتحلينافينستهدفهماان

.لكثى
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ستةتبلغالتيالدولةهذهسا-ةم!تان،دايمل!لتقديرفطبقا

تمودخصبةارضامنهاالأكبرالقسم؟انكاالأرضهـننربحا!لمو.خرا!ستين

إلضرل.منهـربحايهلومترابمونواراربعةبينهاومن-إوو-15الألهةءمبد1ألى

لانذلك.لكثلىفيمحبداكبرثانياوو-باالالهةمعبدكانفلقد

كانت(محبداعثصرين.زهاءيبلغعددهاكانربمااتي)الاخرىالمحابد.ءظم

مساحةمجموعيقدرانعلى،دايملللساضدقدالامروهذا.لَثيرامنه،إصغر

اقيئومربعمتركيلووثلثمائةمائتيبينيتراوحبمالكشفيالمعابد.مزارع

لكش.دولةاقليمكلتشمل6المؤلفهذاذكرهلماطبقاكانت

بنظريأخذانافرءعلىفانلكشدولةساحةسألةقناولناماواذا.

ومصدرها،اكد!صلالةعصرالىشودمسلةفيإ،رضآئارقائمةالأعفار1

القرنayرقمكلديافيالتنقيبات:سار.زادُدي.قي)مؤكدلكثى.مد.ر:ة

هذوف!ادرجتالتيللارة!الكليةفالمساحة.(الميلادقبلصونوالحث-الثا"ث

كيلومترا4الرقمان)مربطكيلومترا1سها9حواليتبلغبانهاعليهايبدوالقائمة

.صحيحا(لش!دنجانثوريو.فافترضهالذىربعا05

المائةفيخمسينءناكثرلكئسفقدت-يظمرانيم!شكما-ول!ن

6(إقائمةتلكذوينيتمانقبلاى)لَاجينااوروحكميةنيفيحض-يها1ر1ا!ن

حواليمنتتألفلَانتالاولىالسار*لةضصرفيارإضيفامساحةناَنارزلك!ه

وهودانجانتوريوذكرهالذيبالرقمقبا:اانواحتىبعسمترلَيلوالافثلانة

ارإ.صيكلتضمالقائمةانافترضحيث)مربعمتريهلوالفايحوا

.(لةوايى01

6وفرةاقلالمنطقةيمدالذيالماءفيهااصبحالتيالحديثةالعصوروفي

محلوماتطربقعنذلكتحققكما-اصابقةالكثلىدولةحدودتت

بصفةتروىالتيالاراخيءنمربعمتركيلوالفيسوىتضملى1-عضتلأفة

طبيحية.

نستخدمإنقدوشْلافي"الارضهذهؤ!السثَانمجموغنحمسبول!ي
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والتى6َوغودياواوروكاجيناانتميناامثالمنلكشحكامدونهاالتيالكتابات

الافثلاثةبينمن"الالهبيد"انتخابهمتمقدالحكامهـشلأءانتبين

علىالرجالمن)؟(الفكأصوستةومائتين6الفوئلاثينت،كا)؟(وستمائة

الأرقاملظامالىْبالنسبةكاملةارقامالحالأتكلفيالارقاموهذه.قيالتط

يتمتونالذينالرطلا!ددفجققديرسوىليستوهي6السومريةالستيحية

يملئ!يكنلمشكوديابانالتذكريجبذلكومع.الكاهلمةالمواطنة:حقوق

مذو؟ت.انحينفيءققريباسومربلادوكلبلحسبوحدهالكش.دينة

وانمأ4لكثلى،فيلشالملوكيةفيهامنحالتياطرغةاالىقثيمقد8افتبنا"

.نفر)1(فب

فتلىامأيمثلبانه(00036)الرقممننستخلصاننشطيعهذاوعلى

الرابيمالقرن)الأولىالسلانةعصرنهايةفياكئسفيالأحرارالرجالعدد

.(؟الميلادقبل.خرينوالص

كاءاشوربلاد)صنيرةاع!كبيرةمماثلةمجتمحاتعنالمحلوماتاساسوعلى

لسوء.قليللكنه(وثائقيدليلواستخدام(الحديثةادخحمرةوالبلدان

عدديطاةقالذ!لكشدواةسكانمجموعفان6ذاكاسومربلادمن(الحظ

ماثةحواليكانبانهيفترضانيمكن،اعلاهالمذكورينالأحرارالر-ل

.اكثر)2،اوضىصافا

الأثخاصعددتبيانضروريايكونإلمجموعاهذا"قارنةولغرض

ح!صنااافياستتدنامافاذا.إلمزارعهذهوم!صاحة،المبدبمزارعطينالمر-

عدد)ستروفبحثانظراخرىمرةاتصيناممونةفىالرقمتوضيحلفرض)1(

اوروكاجينا.اصلاص!تقبلالتامةبالحقوقالمتمتعينلكشأطنيموا

asivanالمحرر-ا3-اصا6!0موسكو38المجلدول)

عددكان،تسو"ءهـقعسماحةالىاستندالذينكةىرتفرلمعلوماتطبقا)2!

ذاْلهةحد!ميهيمتمدلاالرقمهذالكنفردألف!احواليل!رسكارْ

.ل!ثىدولةأراضيكلالىوليسالرئيسالمجتمعالىيشيرفهو
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والمعلومات،الصريحة"الأ)،ءاسماءودقةكااع!نةااسماءدرجنظام.على

!:مالأهمت!انظر(1تصنفكاْلتلكشفيالرئيسةالألهةمعابدفانكاالاخرى

6-طة6سوشغر:ْلمي.! l3jيزمورد6غومدتموغا(يزتا)6ىنثىنا،

نإنا،اخَ--ي،وراو-تْاللو6نندارء-واو6فنمارولثصغانثءو،لوميغاا

.غبسىاو/

قبلما"وثائقالمعنونديفاي"الوت)1كتابفىالمنشورةالوْسقةتهـيء

عدةنمماالعاملاتلذلحا؟اعددءنمعلومات،915السرجونيا)هـكد

(.المحددةالأعتباراتالبعضوانظراعدد!قمبصوععنمؤكدبياناءطاء)يم!قاعمابد

منالتاليالعدديعطى6اوو-ياالالهةلمحبدالمطابقالوثائقيالدليلانكما

()؟ازينا؟ضي،889واش-با6؟-نضخرسر:المعابدا!عمزفيالماملات،لاما1

ء92لنمار6ْ؟لشغانشو23لوما.إنجا236يزمودو6؟-غدو؟توغاء3089

الحمالعددعنمماثلةمعلوماتعلىنحصلانونستطيع13ت!ار6؟-اوبو

ناولو6المحابد)2(بمضمزارعفي(وغيرهملوغال)شوبالأحرإرالرجالمن

اعتمادااقلالحالةهذهمثلنمماإلأرقام2

6؟-كاتومدوغ6؟-)نازي(نانشحبكا025اوو-با6(0136)؟نغرسو

52تواو442ننمار6؟لشغانشو؟-لوميناإ6؟-:موزي

عشرةثلاثيؤلةن6للوثائقطبقا6اوو-بامعبدفي!لا!ا1كانت

خمسايؤلفونارالأحراالذكورمنالحمالوكان6ا،شخاص1مجموعمنالمائةوفي

وتجاوزنا)4(مئويةنسبةكمعدلالارقادهذهإخذناماواذا.المائةفينوعئسر

الاشهخاصول!لأحياناجز?1)ضحديد"شوغالبشر"الكلمةاستخدمت.)3(

بأنيفترصْفهنا.المعبدمزرعةاثالزراعةعلىبالاعتمادالصملينالاحرار

لها.الواسع؟لمعضىأستخدمتقدالكلمة

كانتلوكألاشوبالكلمةبأنافترضة،مااذا0045حواليالرقميكونأ(.)3

الضيق.بمعناهااستعمنتقد

فيهاالزراعيينالعىلعددلَانأوسعالمعبدءزرعةكازتكمماانهالواقع("ث

يا.نسبكثرأ
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ن!واناستطحنا6وافيةمستنهداتهاتكنلمالتيالمحابدمزارعالىالناتجا):هص

.ثل!ثَ.فيالممابداهممنعشرةفيالعاملينللاشخاصالتاليالتخمينعلى

)أزي(أفسى6الفاوو-با6الافستةالىالافخمسةمننننرسو

يزيدلاوننماروشولشغانيغالوموا6دموزىكاخمسسمائةحواليغاتومدوغ6الف1

كلفماالماملينالأشخاصوان6مائةتداركامائةواوتكاثمانمائةءنمجموعهم

افرادعددمجموعفانوهكنما6وخمسمائةالفاعددهميتجاوزلاالأخرىبدالمط

شخصالفعشرواحدالأفعشرةينيتراوحالمعابدمزارعكل

الرجالهعوائلافرإدمنفردالفعشرثننضيفانلناينبغيكذلك

المملوكينالارقاءمندالأفوخمسةالأفاربعةبينيتراوحوبما،الأحرار

الأمر(الفرديةالبيوتفيالأرقاءعددعنالمتوفرةللملومات)طبقافرديةبصفة

المرتبطينإلاشضاصمنالفوثلاثينخمسةحوالىالكليالمجموعيبولاتيا

إلاضرارمنشضالفوعشرينخمسةزهاءذلكفيبما،الممابد!صزارع

البالغين.1الذكورءنالافسبمةحوالىبينهمءنتقريبا

اربحةيبلغكانننفر-وممبدفيالاحرارالا:مخاصعدداناعتبرنالووحتى

عددمجموعفانكاوستينوخمسةوثلثمائةالفاوليسوخمسمائةالأف

الذ!ه)...ثعا(الرقمالىيصلانالممبدمزارعكلفيالبالغينالأحرارا)شبان

استخدشهكلمةوهي-،قطلو"تقولالتي6وكاجينااوومدوفةفيذكر

حقا.الشاءتشمللاواكاالأحرارالرجالالىللاشارة

المحبدمزارعمساحةمجموعقمامااعتباطيةبصفةخمنانوباستطاعتنا

المائةفيعشرةتقريبايؤلفونكمانوااوو-باالألهةمحبدسكانبانافترضنامااذا

غيرصفةنسبياكانالاشخاصعددانافترضنا111-و.لكَشدولةسكانمن

المحبداراضيكلمساحةاننقولانأستطحناكاالمزرعةمساحةالىبالنظردقيقة

الربعبينماقؤلفكمانتوبذلكمربعمتركيلو006-005حدالىضل

تقلصسبق!رالىالأرقام)تشيرلكئسدولةمساحةمجموعمنوا)شصف

.(وكاجينااورحكمنهايةفيالدولةمساحة
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وعدثالمبِبد.!ارمساحةانتبينعليههيكماالحساباتهنهانوالفالب

مساحةمجموعءنملموسةبصفةاصفراحتمالاكترعلىكانالممبداشخاص1

سكانها.ومجموعلكَش؟ولة

خارجالقائمةالاحوال،الأراضيبيعالىتشيرالتىابوثائقلناوتبين

والعشرينالامنالقرنءنتاريخهايرقىالتيالوثائقهذهفمثل.المحبد.عزارع

جنوبربالمواقعاهمائَيعليهااحثوراتمقد6اليدلأ!قبلوالحثمرلينالالثالقرنالى

يماراضاصنافمناممماالىتث!رلمبانهاالتأَيهديمكنو.وشمالهالنجاةبلاد

لنا.المعروفةإلمعابد

مقسمةالأولالس!لالةضصراواخرفيلكَشفيالممبدارضكانتلقد

.اصنافثلاثة؟الى

المحبدصإنةلغرشلىبهايحتفظ،نا-ان-نغ"تسمىارض)1(

ؤابلةغيرصضيرةفرديةقطعالىتقسم"كور-"غانتسمى.رار)2(

الافرادالىصنحهاوذلكالمعبدلخدمةتضصصللتبديلقابلةولأللتوريث

ألأدارةورجالالصناعوالىالممبدلصيانةالمضصةالأراضيفيالعاملإن1

النلةمنحصةلقاءتض!ص،لال-اورو-"غانتسمىارض)3(

اضافةالمحبدفيالحاملينالافرادمناعضء)ممظمهممختلفيناشخاصالى

(()ْ"كور-"غاناىالثانيالصنف.صياراءنعليهيصلون15الى

يم!نالأصنافهذهمنايمنارضابانيؤكددليلمنهنالكايس

الشوبحصلوكماجينااورةكاقامالتيالاصلاحاتبعدوحتى.بيعهااوانراؤها

معظمفيلمونيحهو،غالباالزراعةعلى!ونيعتهالذ.!نالاشخاصوهم6سإوغال

وحق،المنقولةوأموالهممساكنهمثبيموابانحقعلىكالكَشفيءالممابدفيالحا،ت

ذاتهاالقطعتلكبيعحقلش!ولكن6لهمالحائدةالأراض!يقطعفيالماء*إمتلاك

المعبدَأشاضكيلاصشافنتعأالا-رى1السوهريةالمدنوفىيمةالقفالأزمنةفىىا)

يبد-المبكرتينانيةوالتالاولىا!سلالتينعصرفمي.أحيانااخرىتسميات

أرضتقسيمانغير.موجودةتكنلمنا(-ان-)نيئصنفمنالارض0ان

عكمماثلاأورئيسياالحالاتعظم5تكلنالاولىالسلالهعك!ورفىالمعبد

الاقله0
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الأرضمنالأولالصنفكأيختدَ"نالذ!ما،ستروف"معاتفقلأانني

الأرصْمنينالأخرنالصنفانحينفي،الأصليةالمحبذارضنا(-ان-\)غ

المحبدي!ونالذممماالريفيالمجتمعاوالمدينةمجتمعلأفرادقطعءنعبارةكانا

.اعركزه

الخاصةالحساباترقمفيكلهاالثلائةالأراضياصنافادخلتلقد

تكنلماورولألوغانكورغانصنفءناضيالأرايملكونفالذين.بالمحابد

للمجتمع6مملوكةكانتانها"ستروف،ظنالتيالمزرعةادارةفيلأحصةاية31

يحتبرواانيمكنفلاهذاوعلى(حدةعلىصنرةنوعية)جرإياتارباحهافيلأ"

اتاثاراتوجدانهولو6الجماعيةالمل!صيةبحقيمتحونالذثنإلمجتمعاعضاءءن

المجتمع.اعضاءءنقبلاكانواللممبدالتابحينالأشخاصمناكثيراانتبينقليلة

"انخيغال")وثيقةمياهميةواكئرهاالبيعلمستداتالمفص!التحليلان

ووئيقة،وكايزر""نيسورقيم)!(،!ادبوثيقةوكذلكشروباكمنووثائق

*(،)،-دوه

ورقيم!6مانشتوسوومسلة6لكَشمنلوماتور"5الىالعائدالأسود"11)حجروْ

عنتكشفهذهكل،وغيرهادبالمنطقةفيبيعمستنداتمنوكسر"سيبار،

السلالةعصرنمماسائدةكانتألتيالزراعيةالأحوالءنمتبانسةواك!حةصورة

(الميلادقبلوالثرينالرابعالقرنحتىوالمئمرينالثامن1القرنمن).الأولى

الاحوالهذهلكنالميلاد(قبلوالمئمرونالالث)القرنالأكديةامصورا.:كذلك

سجلفيالهائلةالوثائقكأماكشفتالتيالاحوالتلكءنكليااختلافا1تختلف

يلي:كماالحالةكمانتفلقد.الممبدا

إرضالموسمةالابويةالعوائللدىللتوريثالقابلالتمدكفيوجدتلقد

عحرَالىبفؤهايحودا!قديمةإة!ومرالمهالمدنمنإسماياإ،صموتحرفادب(.)

قلعةمنبرالضالثممالوألىالفراتنهرفروعأحدعلىتقعوهياسسلالاتا

وعلىالاولىالحالميةالحوبانتهاءإعدقيهاالتنقيباتاولىإ-ريت2وقدسكر

وألمانية.نيةبريطإسثاتيد

الهاشميةمدينةمنالغربيالجنوبالىتقع(دليم)باسمموقعهايعرف،)ء*(

الحالية.
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!نادرةاوقاتفيمحدد)بسحرالأحيانبحضفيتثشرىوكانت6تحويلهايمكن

المجتمع،ادارةنيالموظفينكبارقبلمنوغالبا،المهمةالش!ياتبمضقبلمن

تباعالارضوكانتانفسهمالحاكمينالامراءلدنومنكاالامراءإقاربقبلوءن

فيوافماإلاراضيملاكمنزلةفيلشوااعفاثهامنجملةاوالحائلةرئيسقبلمن

البيعيكنولم.الحائلةمجتمعمن()د(با)غ(ضا-الوالمنتخبينالممثلينمنزلة

.(الأقارباو)الأخوةئلةالطمشليمنطائفةقبلءنالمفعولنافذيصبحالغالبفي

اوسعقطعبيعحالةفيالأمرهوكماو)1الطئلةمنآخرونافرادوكان

ضفةالبيععميةفييشتركون(الابويةالحشيرةكلافرادفانالاراضيءن

ظاهرايكونالحمليةعلىاتفاقهمانحينفيضمهود

بعضوفي.الباعةثل(ءالبااسمية)مرتباتيتسلمونالشهودهؤلاءوعثل

التصرفاتانويبدو.البيععمليةفيالمأجورونالأدارةممثلويشتركالأحيان

مقبولةكانتالغيرالىإلاراضيمنكبيرةقطعتحويلبموجبهايجريالتي

موضوعةالقضيةفي"لولاية؟منحتىاوالريفيللمجتمعالشحيةالجمميةءق

الاوليةالخليةوهو6ريفيةمجت!اتعدةيوحدكاناللقبهذافمثل.البحث

هذهالبيعاعمالفيذكرتالتيالحالةانفالواةصح.الدولةفيهاخلقتالتي

خيلالتيالاراضيمنالثلاثةالأصنافمنا!مافيالحالةءنتماماتختلفكانت

الىخيلكما6للمحبدمملوكةاوءللمجتمعملكاكانتانها)ستروف(الى

البحث.هذاصاحبنفسيانافيهمبماآخرينباحثين

فهأليهااشيرالتيالأراضيصنفباننفترضلأنالحقكللناان

فرديةارضالىمؤخر!تطورقد6الاولىالسلالةعصرفيالبيعمستندات

هيوتلكالحوائل(مجتمحاتالىالحالأتمنكيرفيتحود)وانهاحريةبكلتباع

.الميلادقبلالثانيالالففىالنهرينبينللاديزةالمهالصة،

كانتالنهرينبينبلادفيللاراضيالفرديةالملكيةانستروفاوردلقد

خارجقعوالتيالمجتم!اتقبلمنقستصلحاوقروىت!نلمالتيالأقاليمفيتقع
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ارضىمنيحتبر6ستروففظرفيمنهاالاخيرالصنفوان6المجتمعراضي11

المحبد1

الوقائعتحليلالىالمرءيعمدحينقويالش!الأفتراضهذافانذلكومع

السلالةحكمعصرنمماءالسومريةالمستوطناتكللأناولاذلكالقائمة2

لانت-(اشوروامارى)الاصيلةالتجاريةالمستممراتباستنناء-.الاوإ،

المعلوعاتانوثانيا.والقنواتالأنهارمنطبيحيةبصفة-هـوىر2إرفيتقع

الهوائلالىا،جولةوالقطع6يةالمل!إزارعوا6المحبدرض11انحقيقةلَدةؤالمتوفرة

ذلككانحيث!مرويةوغير6مرويةاراضيافيتقعكانت6الموسعةالايوية

.المستمنقحات1رإضي11وفي(دائمايحدث

لمانه6جداالقديصةالسومريةالدولمنلَثيراقاليم/فييبدووثالثا

بواسطةالرىذلكفيبما)طبيعيةبصفةتروىكانتاراضهنالكقكن

فردياالمملوكةالاراضيقطعارواءفلغرضورابمأ.(القنوات1

الميكانيكية6الالأتبطريقة"الحالية"الحقولباسمتحرفوالتيالأفتراضحسب

والتيللمجتعالمملوكةوالقنواتالصهاريجمنالماءيأخذانالمرء1علىفان

القديم-العراقتأريخعصوركلمنالوثائقذلكبنيتكما-تبنىكانت

فردلأيامكانياتتوجدفلاهذاوعلى.المجتمعاتاعضاءقبلءتوتسشخدم

.،العالية"بالحقولعرفلمابالنسبةحتىالمجتمععننفسهيعزللكي

متوفرةميكاني!يةتسهيلاتايةعنهنتحدثالذممماالحصرفييكنلموخامسأ

.(الحالية)الأراضيمنصغيرةامكبيرةجوهريةمساحاتبارواءتسمح

ملموسةتسهيلاتهنالكتكنلمنفسهستروفذكرهلماوطبقاوسادسا

الدليلوان6الصغيرةالمجتمحات1قبلمنوحتىالأفرادقبلمنبناؤهايمكنللري

الريإن)ولوالأبارذلكفيبماالنوعهذاءنابنيةكلانيبينلديناالمتوفر

للرجالالجماعيبالعملتنشأكانت(اقالعراجنوبيفياهميةلهتكنلمبالآبار

امرذاتهابحدا!الية،االحقول5عبارةوجودانوسابحا.الأحرار

ج!فىفيهمشكوك
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الىالحائدة)6(للتحويلالقابلةالأرضبانسبقمماالأستخلاصيمكن

ارضىمثلالحصوراقدممنعوجودةكمانتالمجتمحاتمنالأحرارالأعضاه

عليهااستولىوالتىالأولىالسلالةعصرمنالأخيرالقسمفيبدأتالتي)المحبد)7(

.(ملكيةاراضيفغدتالحكام

فياو6موسحةأبويةعوائلشكلفمامنظمينالحرالمجتمعافرادكانلقد

إلابويةالحئمائرمنجزءاتؤلفبحدفيصاكافتالمجمحاتوهذهءعائليةمجمحات

قؤلف.الأخيرة"وكانت6المدندولاو،الولأيات"فيالمتحدةالريفيةوالمجتمحات

مبدأكمانالعاثليةالمجمماتففي.داخلهالةfallوجدتالتيالأوليةالخلايا

،،الريفيةالمجتمعاتفيايضاوجدقدبانهالأفتراضنيم!و6حقاموجوداالأنتضب

يضاا،يات"الولاوفي

،بوضوحعنهالكشفتموما6السابقةالمإدةمناستتاجه1يمكنلماونظرا

الحكوماتمنالخاصةاتهاj.31الريفيةوالمجتمطتالولأياتلم!خمعاتكان

.الكبارومجالس6الشحبيةالجمحياتاي6الذاتية

خاصىتنظيما!ماالمحبدفيالحاملينللافراديكنلمهذامنالنقيضوعلى

بعض)باستثناءاو6ةالذاتالحكومةادواتمناىافيثصاركواولمبهم

فردياإراضيهمقطععلىيحصلونوكانواالمعبدادارةني(المحددهـنالموظفين

ولم.ايضاتحكيميبقراريفقدوهاانويمكنالمحبدادإرةءنتحكيميبقرار

منجراياتيتسملمكانوأنمااطلاقاارضقطحةايةيمتلكفهمالبحضيكن

الحاملين)والأفرادالمحبدفياالحاملينالأفرإدفانولذلك.وغيرهاوالصوفا)شعيرا

الحر.المجتمعاعضاءءنأعتبارهميمكنلا(مؤخراالملكيةالمزارعفي

ى2الاراوالمحهداشض:الأراصممعصنرئيسينلصنفينالمتوازيالو-شدان

الأرضذلكفيبما)الاخرىالناحية1منخمعالمبوارض6ناحيةمناإلم!ية

للبيع.قابلةأرض((Gan-ت،3-سام-غان))1(

غان3-كور-غان2-ن-غانأونا-ان-نخ1-:أصنافثلائةمن)7(

.اورو-غانأسلال--اورو
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يمثل-(المجتمعافرادالىقطعيةصفةتعودالتيالاراضيتملكوجقالفردية

القديم.العراقمنالجنوبيالقسمتأريخنموذج

حسب(الاولىالسلالةعصربدايةعنتتأخرلأالتي)الأولىمرإحلهففى

تيومنيف-اوردهلماطبقا-زرعهاويتمالمجتمعارضمنجزءاالمحبدارضكانت

له.محييناوللمعبدتابعينخاصيناناسقبلمنوليسالمجتمعافرادقبلمن

عملذلكفيبما6كلهالزراعيالحم!كانالأولىالسلالةعصرخلالففيا

قبل)منالأحرارالرجالقبلمنيؤدممماا6محاالمجتمحاتوفيالمحبدمزإرعفيالرممما

وان-الأرقاءيكنلمحينفي(بالتتابعالحرالمجتمعوافرادللمبدالأحرارالتاببن

الزرأعيينللعمالكمساعدينالايستخدمون-كبيرة-باعديادموجودينكانوا

فييشتغلنكناللواتيالأرقاءمنالاناثذلك)مثالالحرفبمضفيوكذلك

وغيرها(النساجينحوانيت

المعبدةبلهنمملوكةأرضالى-للانتاجالوسيلةوهي-الارضلتقسيموطبقا

كلفيصومربلادسكانكانفقد6المجتمعقبلمنمملوكةوارض(الملكأو)

الى:هقسمينالاننبحثهاالتيالبصور

.نهماأىمنضالألميتسلمونأوالمحبدأوالملكالىتابمينرجال)1(

فيها.الخدمةاداءشريطة

المجته-صعملكيةفيحصةولهمالتامةالمواطنةبحقوقيتمتحونرجال)2(

مل!يتهمحةوقوان،فرديةملكيةيملكون(متأخروقتفي)انهمأو،للارض

حسب.المجتمعفيعضويتهمبضرورةمحددةالحالةهذهفي

صي2الارامنقطعوجودانفاعنهاالأشا:ةمرتإلتيالبيعوثاتقتبين

ووجودبلحسبالمجتمعأفرابصنفالىتعودلأ-المحبدأرضخارج-

ىأ6المجضمعفيالوراثيةالارستقراطيةالطبقةإلىتعودواسعةزراعيةاقطاعيات

وغيرهم.،ساتو5،صؤغ-الساغ5و(لوغال6نسىا!الأمراه
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الارتقراطيةالطبقةهذهالىأيضاينتمونالكهنةيكونانالمحتملومن

الذينالافراداولئكبينمنعادةكانو!بانهميؤكددليلأييوجدلالأنه

تمتلكالأرستقراطيةالعوائلكمانتفقد.الممبدمزارعمنارا.لىلهمخصصت

بحدتطورتقدالرقيقاستغلالطرقتكنولم.الهكتاراتمئاتتبغ!زارع

كافواالذينهموحدهمالارقاءبانالقولالصحبفمنولذلكناقصبشكلالا

.المزارعهذهفييحملون

كمافتالذينالتاةمينقبلمنمبيرمدىالىيؤديكمانالعملباننفترضقد

الاخيرونيكنفلم.لدمعابدالتابعينالافرادلأوضاعمماثلةالأجتماعيةأوشصاعهم

اكابحينن5كانواوانما6ذاتهاالمحابد1علىمباشرةغيربصفةمعتمدينمحظمهمفي

المعبد.ادارةوفيالمحبدفيالعاملينالافرادمناثرياءلأفراد(دوناأوضولا)

من:يتألفونالسبىمرية"المدينةدولة"سكانكانوهكذا

الاميرذاكفيبماالأدارةافراد)المجتمهاتفيالأرستقراطية)9(الطبقة

.!لكيةأماواصمةزراعيةمقاطحاتتمتلككانتالتي(ال!بيرةالأهميةذثووالكهنة

احتمالأكثرعلىو؟انت6احْرىناحيةمنعائليةملكيةاوناحيةمنفردية

أفرادهذهاشرافتحتالممبدارضكاتكذلك.والأرقا*التابعينعملتستخدم

الفردية،الا.يررقابةاشرافتحتانتقكقدماوقتفىكانتانهاولو،الطبقة

التيهيالارستقراطيةالطبقةهذهتكونانالمحتملومن.لهملكاغدتواخيرا

.وجودهالممثلةالوثائقأكدتالذي،الكبارمجلس!تؤلف

ضفعنعددهميقللاوربما)المجتمعاتأفرادأصنافكانت)2(

ممثدينهؤلاءوكان.عائليةملكيةالمجتمعاراءصمنقطحايمتلكون(الس!ان

بمد.فيماشرحهاسيتمالتيالشحبيةبالجمحيةغالبا

ادارةأفراد)الحالحسنىمنالمحبدتوابع)أ(هؤلأءويثمملالتابحون)3(

الجمهورأي-للمحبداخرونتوابع)ب((وغيرهمالاهميةذوووالصناعالمحبد

وجراياتالمعبدأرضمنصغيرةقطععلىهؤلأءويحصلالممبدلأشخاصالاعظم
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علىالصوفوجراياتالطمامعلىالامنهمإلبحضلأيحصلوقدخدمتهملقاءنوعية

منفيالتوابع1هؤلأءوكانالأرستقراطيةالظبقةتوابع)ج(أيضااحتمالأكر

لأ.ويخرهمالاةاربوصنارالاخرىالمجتمطتمناللاجئون!المجتمعأفراد

بشكلالاوضهميختلفلاالذينالمحبدارقاء)أ(ذلكفيبماالأرقا+)4(

فردية.بصفةالمملوكينالارقاء)ب(.التابحينمنالدنياالاصنافوضععنطفيف

.الحددكثيرممماالصنفانهذانيكنفلمذلكومع

الدولتركابعلىيحكمانمتأخروقتإلىحتىالمرءاستطاعةف!يزالما

المدوناتهذهفي)الامراهأتمدوعلىواسعااعتمادابالاعتماد6الأولىالسومرية

الآلهةأحدام!موالدولةالمجتمعيشلونكانواكاإلامراءأمم!،الاخيريناننجد

ويظهرون-والقنواتالممابدبناءمثل-البناءأعمالتخصالتيالمسائلكلفي

س!لات.نأو(لهمالتابمينللاضضاصالفرديينالصمكريينالقادةدورفىأيضا

الدولة.سجلاتتمثلباظعادةيعتقدكانالتيالمحبدمزارع

الهيئاتءصاخرىاشاراتأية)كتشافمستحيلاأصبحانعجبفلا

رئيس!ا6الدمقراطيةأوالأوليغارضيةالحكومةإءصوrسومربلادافيالحكوهية

تر!يبوجوداستحالةعنالمتصورةالاشارةمعسويةالحقيقةفهذه.الدولة

بانالقائلالرأيولدتقد6الشرقفيالاستبداديةالدولةسوىللدولةاخر

استبداديا.حكماتحكمكانتبابلبلادجنوبىفي(الولأياتدول)المدندول

حاكمة:ل.نرترأ!الاولىالسلالةعصرفيالسومريةالدولةادارةكانت

.()8(لوغالاأو(انممى)لقبيحمل

الامؤحرايسضعىللمالذي(ENان)الاولاإلقب)انسى(ال!سةتوضح)8(

قبله،لوغال"و،انسى"نالكنىتسبلولم.خا)صتيكهنوكلقب

نمر()جمدةعصرفىتمامامجهولةودَنتالثانيةإقةالساالسلالةءمحر

-كبيرةأهميةالحعَأملهؤلى*ءتكنلما،هـلى1السلالةءعربدايةفىوحتى

ييهتالسومر"الامر)ءادارةتحفظدونونمتبى9طأالخصمنفانولذ!ك

البدائيء،المجتمعاتالقبائلرؤساهلوظيفةمباشرااستمرارا
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بفعاصىالذىالكاهن،(الاَلهةمدينةأميرأو)مدينةإميربكلمةيقصد

يفعالذىالمراقب"الىتشرالكلمةفحروف.،(الأخرىالأبنيةأوالمحابدإ

."(مابناء)اصاس

لبناءصةممفكانتالسومريينللحكامالقديمةالكتاباتمعظمانوالواقع

الأذكرهيردلمالحسكرممماالاستفلالوان،القنواتوانشاء6تجديدهاأوالمعابد

-!نلموكقاعدة.البناهلكتاباتتابمةكفقرةالأولىالدرجةوفي6الأخيرفي

.،افى"بالكلمةالاَلهةالىثار

السيدأو،العيلةرأس"بمحنى،الكبيرالرجل"تعنىفاما،لوغال"أما

علىالكلمةاستعملتولقد.(عبدأوحقلأولبيتذلك)مثالالسيدأوالأعظم

المجتمع6أولادولةالرئيسالآلهالىخاصةو.صفةالآلهة،الىللاضا:ةواسعناإاق

للاشارةتستحملولم.المهجورةالسومريةالنصوصممظمفيعليهايعثرلمولكن

اواسطقبلأى)الثايخةالسابقةالسلالة1عصرقبل،مادولةحاكم"ألى

مماظةصلطةعنيعبراللقبان2ويبدو.(!يرةبفترةالميلادقبلالثالثالألف

.سيد.أوالبيترببهايتمتعكمانالتيللسلطة

الملكسلطةبمعارةصة،اذمى"الأميرسلطةنطاقنحددن01الحسيرمنان

سو.هـ.بلاددولمختاففيتختلفكانتالحالةانفالواضح.(لوغالا

فة-يةاف!5لهايكنلمالاخروبعضها.،لوغال"لهايكنلمالدولفبعض

يبدوو.احياناالولأياتبعضف!"انسيل!و"لوغال"أحيا؟يوج!لَانل!ثر

واحد.وقتفيوجداقد،انسي"و،لوغال5إن

\انالأ.يرحينفي،لوغال،يسمىكمانالمستقلالحاكمانالسافدوالرأ!

تما.ط.ستقلينكانواالأمراهةمضان!رف،نناغير..انسييسمىللوفالالتابع

مؤكدةبصفةتابعين(لوغالاالحكامبمضكأنحينفي(ل!ثرفيانتميناثال)

زاغيسىلوغالالىتابعيناللوغالمنعددكمانفقد)اخرين،اسغال"ح!حامالى
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واخيرا،اندامباسالأمرأولغافامثلىسميالملحمةففيوالوركاء.،اولَم-صا

.(8اكا"اطللوغابابعلوغالبا-3

فييتمئلالفرقانفىمايستحملاناللقبانالتي.كان1الدولفيانهيبدوو

ول!ن6اف!)قبيحملانتمينا؟انهذاوعلى.المذكورةسنطتيهماونطاقصفة

الض(صةدولتهفيأعلىبسلطةيتمتعأخذلوغالأصبحانبمدانهالمحتملمن

ونرف.اقاضدكفاحهاا"ئاءاعثلى"واطيمنمجندةجموعايتزعمكمانلانه

الة-وةأولهالتابحينالعسكريينالأفرادالأفسىيتزعمعندماقضاياجملةعن

مض.جموعةحقيقةيتزعمكانIIIمانعرفلالكننا6للمحبدالتابحةالعسكرية

المجندين.

فيهاكهنويةوظيفةأعلىيمارص"يةVI!دولةفياللوغالأوالانسيكان

كصرمنابتداءالخىاى!هـسمهالريوأعمالأبدالمهبناءأعمال.إرأسكان!صَا

الوظ"-فوكذأك(الإلإدةبل-صرينوالهادمادسالقرنفيالاولىاورسلالة

المالة.

مدفارحاكم.الاوغالالىبالتسبةالامعروفةالتشريعيةالوظائفتكنولم

حالة.أيةفيفرديةبصفةكقاضيتضرف،واضحةشكلكايكن

و!فةمونيمارسالحكامكانالمبكرةالسلالةعصرمنالاخيرالقسموفي

امم.خاء،ةأم!كالىالنهايةفيحولوهاوالتيالمحابدمزارععلىالرقابة

شاروم:.نهـ3الملوكاخروحتى)معاواللوغالالأنسيكانلماولكن

المال!سوني!ونوالمفانهمءاخرفردآَيخل25!الأرضراءعلىيقدمون(ا،حرري)*"1

الدولة.فيالمجتمعاراضيل!لىالكبار

-صرداية.ن.بكلوقتفيوجدالمنفصلةالولأياتدوللوغالجنبوالى،

(الأرضا،غال).خلمنالقا!ايحملاللوىالمناخرطرازا،ولىا!ىا،)ة

لَليشرزعدلرتكاكبتعذالأنأكدموكصتفىذكىبردلمشاروم.إ*(

ثالمياسقيا!8921-أأ23الفضرةت-كمإدْكَبال!لَدالامدوك!امس"شري
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اخر(.أى.كانوفيفيكشىكشى-الوغال،الكونلوظل"او(الوركاءفي")

ولايتهحدودخارجولأياتعلىعاليةبسيطرةيتمتعكانالطرازهذامنفاللوكال

دواما(ذلكيكنلمولو)الحالةهذهفيممظمهمكانالذينحكامهاوعلى6هو

تكونوالمآالحكا.نالكئيرينانالمحتملوهن.غار-انسىأوانسىلقبيحمل

.خرلوظلهنالكيكنلماذاالخاصةولايتهمفيلوغاللقبحملعلىيجرأون

يدعى.انكفايةبكليستطيع(الزعيمباللوغالستدعوهالذممما)الثانيالطراز

.الكبرىبالسلطة

لوءالوكذفدأوافسييحكمهاالتيالمحبدمزرعةداخلالحاكمسلطةكانت

فيحالاتولكن.ح!وميةإجهزةبايةمحددةغير6والبناءالريأعمالافيفحالياته

الساطة.فيالحاكمتشاركالذاتيةالمجتمعحكومةاجهزةكانتاخرى

اورو.-ا-اب)ال!بارمجلس(S)منتتألفالاجهزةهذهكانتولقد

-تبالقاذويالرجال.نالمؤلفةالوطنيةالجمحية)2(.(اورو-اش+/اب

انكين+،-سمياننتا11الهيح!ينهاتينفكلتا.،ميس"او(اوروغوروش)البدنية

علي!مااطاقواخيرا،الشعبدائرة"هيلهاالحرفيةوالترجمةول!كلااول!أ

Puhruولبوخرومةكلمةالاكديون

الخاصهالاداريةالوثائقفيذكرهايردمانادراالأجهزةهذهن11وطبيي

كليو-ودهاعلىوافيادليلاهناكانيخر.الابنيةكتاباتفيأو6المحبدةصزارع

والثاني.اثالثاالألفينمنتقريباالعراقمنالقديمالجنوبيالقسمتأريخعصور

متأخر.وقتفيوحتىءالميلاد1قبل

!-ان4وا6ْلغويةنصوصفي(با-اب)الكبارمجلسذكروردفلقد

قدالمحبد.شرعةتكنلمعندماضرجمدةعهودفيالمحبدمزارعمديرىبثابة

المجتمع.عنبحدفصلت

تؤرخالوثائقكمانت(الملادقبلوالمثصرونالسأبعالقرن)كشرو،1ففي

بمختلف.مرتطةالكنىأوالالقابوكانتالألقاب(دورات)بوضوحيكل
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المجلسيرأسونالذينالكبارأممر)6أيضاالصشائريةوربماالأقليميةالوحدات1

.()6(اشورنمماالجاريةالأحوالانظر)(؟بالتناوب

الأكديةورالعصوئائقنمماللمماملاتوشهودكموظفينالكبارذكرولقد

اخة-رن))ثةك01اورسلالةعصرولافي(الميلادقبلوالحشروقالثاكالقرن)

.(الميلادقبلوالمشرونالحادي

بئالثمعهوالجمهجمةالكبارمجلسبهايقومكانالتيالفعالياتعندليلهناك

ميثولوجىعنصرأ!منجردتالتي)ه)*(اكما!وغلفامشقصةملحمةفيمحا

0026-.025أممرحواليالثانيةالمبكرةالسلالةفي!رالمميزةالحالةتصفوالتي

.اخرىصومريةملاحمفيوكذلك.(تقديرأقلعلىالميلادقبل

حبوحدهالكبارمجلسلأانهيبينمانشتوسومسلةمدوناتتحليلان

العصرخلالالسياسيةالحياةنيفعالبدورتقومانكانتاأيضاالشحبيةالجمحيةبل

حاكممع،)+،"سوئننارامل!الاكدىالملكحربقصةلانذلك.الأكدي

الصرذاتفيكش!فيالشمييةالجمعيةالىتثيم،كيئس-انجور"6،كيش5

تنصرفالقضيةهذهفيكانتالجمحيةانولوالميلاد(فبلوالحشرونا)ثالث)القرن

طارئة.ظروففي

الأكديةغاةاهشعلحمةوفي.(انكين)ادالىغودياكماباتاحدىوتشير

جلس5يواءلىحينفيايجابيادورا،قليلآاكثيرفي6الجمعيةتلعبالحديثة

.الفهالنشاطهالكبار

الذيالرصميالدينبدأالميلادقبلينوالحشرالحاديالقرنفيانهومع

مثاماالمدفيتحراسر،بلالالقاببهاقصدلاشروباك،بالا"كانترإصا)9(

فىالميلادقبلالثانيالالففىسوسةفىالحالةعليهكانت

:حا-بهثثلكامشءصرَكيشمد!كمنرالعثصر-نالثالثالممك"اكأ!ء)+(

..مق0265

الفترةفىحكميcالاصجونابنوهوالاكديينملوكرابعسن-نارام"ه*(

2223.- mالميلادقبل.
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الاَلهةمملكةانالا6الأوتوقرإطيةالسلطةبفكرةويبشرالملوكيخدملَان

وانم!دكتاتوريةبصفةليسالآلهةملكقبلمنتحكموكأعاتصورزالتما

هذهكاْثَوقد.الكبارالآلهةمنيتألفكانالذممماالكبارمجلسمعبالأشترادُ

.،ميسي"،المواطنون،همالآلهةفيهاوكانءالدينيةالمدينة،هيالمملكة

السفلى.العالم،مدينة"علىالشيءذاتوينطبق

--1)-وم)المدت:-ةفيالشبجةوالجمحيات(شيبوتوم)الكبارمجلسكمان

فيعهدبالىبلادفىالدولةحيأةفيمهمادوراتلعبتزالما،بوخروآ-كاروم

أصبحتانذلكبعدلبثتمالكنها(،الميلادقبلعشرالثامنالقرن)حمورابي

فته.المصرهظفيوظائفهاجيدانعرفوفحن.المحليةللادارةأجهزةمجرد

بانانْمترضنستطيعولذلك6البدائيالجماعيالمجتمعخليفةهيإلاجهزة

حمورابي.فيعصرعليهكانتساأقلقكنلمالمبكرةالسلالاتصورفيسلطتها

،خهط"واحدةكلاصخمرارا،الحالأتمعظمفي،سومربلادفيالدولكانتولما

المثعبية.والجمعيةالكبارمجلسيكونانالواضحمنفان،الأمارات"لأحدى

بمجموعها.الدولةأجهزةيؤلفانالمصرذلكفيللولأية

عهدفي)القديمالبابليالمصر1فيالذاتيةالمجتمعحكومةلاجهزةْكان

الماموالأدعاءوالماليةالأداريةالوظائفءنعدد(واخلافهحمورابىحكم

والبوليسية.أءديةوالقض

ففسىانبدولأ.الملكيةالادارةعنالمتميزونموظفوهللمجتمعوكان

.المبكرةالسلالة!رفىموجودةكانتويخرهاالوظائف

ادلالة.بحدحتىبلالمبكرةالسلالةصرفىالحاكمانالملاحملناوظهر

المجتهع.اجهزةاستمفارةدونالحربيةوظائفهيمارسيكنلم6الأكدية

ءاطتل!اكانت-الملاحممنمباشرةغيرصفةيستنتجكما-الوطنيةفالجمحية

قبلمنالالوهيةحقوق.نابضتى)،(-اوترمنحوهكذا)المواطنةحقوق"نح

.أوركاءافىالاولىا&ملالةتسكأ!اْلمنبشتىنا-اهـتو1)+(
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يدعوضخصهناكي!نلملأنهالخاودمنت"فاثلىحرمبينما6الآلهيةالبصحية1

.(الاجتماعإلىالبصحية

أجهزةقل!منانتخابةهو،الاصلإفيالحاكمملطةمصدرانويبدو

وان.الحاكمتسميةبحقتتمتعكمانتالاجهزةذاتانالمحتملومن.المجتمعا

الرجاليهلبينمن6الآلهةأحد،يد"قبلمنغوديااوكاجينااوروإنتخاب

فقد.الشحبيةالجمحيةقبلمنانتخاببانهيفسرانينبغى6الدولةفيالأحرإر

اكد6ملكسنآأراضدجيشاجهزالذىكيشحاكم"إبخوركش!"كان

الأكديةغلغامشملحمةففي.الشحبيةالجمعيةقبلمناختيرقد6للملحمة.طبقا

.الكبارمجلسالىملطلالهكلحولالمدينةالملكغادرحين

يرقىالتي)،)5،(الشانوما،ملحمةفىخدمتأخرصرفيوحتى

الضحافهـبمناسبةبدالمطأحدفي2انشدتالتي(حمورابى!ربحدماالىتاريخها

وكذلك)عردوكلهالأملكسلطةان6الملكيةالسلطةالملكلتخويلالسنوية

قبلمنانتخابهمنمنبثقةوكأنهاصورتقد(الئسرآله،كعغو"خصمه.سلطة

المجلس.

الحةيقيةالدولةبثمرو!،وضوحبكل6هناالملكوظائف!حددتوقد

والمسائل6الجيثوقيادة).الميلادقبلالثانيالألففيمطبقةكانت،لتي

انتخابهولنرض.(ا،جتمعاجهزةمعوالتث!اور6المجلسورئاسةالستراتيبية

.ولئ!أا+IV.111-912-]2لمسالمبفيمردوكانتخاباعيد6للالهةملكا

فىيحيااستمرقدل!ئسفىالسابقالحاكملوغالنداانالقائلةالحقيقةان

خلحهأننعنبرتجحلنا6اوروكاجيناقبلمنمنصهءننحيانبعد.المدينةفىءسلام

الأجهزةقبلمنالحكاماحدتنصةوانماثورممماانقلابنتيجةيكن)مالحرشعن

لولأية.Iىفالقانونية

يفيضالعذباماءتصرووهيالقديمةالبابنيةالملاحممناضساانوماملحمة("

هضبةشكلعلىالمحيط1ذلكتبدتالتيإ،لارة!تحيطعميقةحفرةمن

الالهة.مقرالسماوأتقبةؤرقهاا-خقرتةعا!J-بفيهاناتئة
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الجمية.قبلمنالحاكمتنحيةاحتمالخودياكتاباتءنفششفكذلك

اهـ4)مباشرةعليهيسيطركمانالذممماالأقليمخارجالحاكمسلطةفانوهكذا

استبداديةولأا.وتقراطيةلاقكنلم(التاجارضخارجواخيراالمعبدمزهـعةخارج

المجتمعاجهز-ةسلطةسيادةقكنلماذاذلكءنالنقيضفحلى.محددةغيرولابل

سومربلادفيالدولةظامفان6تماماصوريةالحاكملسدطةالثانويةوالصفة

الملكي.النظاماسمعليهيطلقانيصحبالقديمة

الخاصةمقاطحتنطاقخارجالسومرىالحاكمسلطةفانالحاليكنومهما

المجتمع6فىالإرستقراطةللطبقةالأوليغارشسيةبالأرادةكبير!تحديدأمحددةكانت

كماشهوانانهغير.اقلبدرجةا)شعبيةالجمميةقبلومن6الكبارمجلساممما

فانه-6الطبقىالمجتمعسبقالذىالبدائيالمجتمععهودمنباقيةالأجهزةهذه

فحلا.قائمةتزالماالسومرىالحصرفىكمانتالدولةبأنلأيرت!نانيجب

واصبحتالحاكمةالطقةلحاجياتملائمةقبلاالأجهزةهذهكانتفقد

شرىكما-الوجودفىواستمرتءالطبقىللمصتمعالأداريةلالأداةمن-زءا

.مجرد.الوقتذلكفىاصبحتانهاولو6للعراقالقديمالتأريخخلال-يليفيما

الا.ليسالمحليةللادارةاجهزة

المبكر!-السلالةعصرفىوجدتالتىالدولةانفىشكإدنىهناكوليس

تكنلم!الميلادقبلوالمشر-!السادسالقرنحتىوالمثصرينالثا!نالقرنءن)

استبدادية،دولةلايجادمحاولةاولانبعدفيمانرىولسوف.اةلم!ديةدولة

جرتقد6المحليةالأدارةمستوىالىللمجتمعالذاتيةالحكومةإجهزةولتقلإص

السلالةعصراى)الملادقبلوالعثمرينوالثالث!رينوالحثالرابعالقرنينفى

اورسلالةعصرفىحدثقدالأستبدادىللنظامالنهائيالتكوثنوان6(الأكدية

.(اليلادقبلوالمشرونالحادىالقرن)الثالثة1

"،،

يشاهدكماالعراقلجنوبيالمفصلالتأريخالبحثمنالثانىالقسميتضمن

السلالةلحصرالمميزةالدولةومناهجالأجتماعيةالظروفوتطورظهوركوءفى

قبلا.منسقةصفةتصويرهتمالذي،الش!لالمب!زة
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عددقىالنحاسيالحصربدأوحينالميلادقبلالرابعالألفمنتصفلفى

الفراتلنهريبالمستنقحاتالمغمورالوأدعالاوطأكان6الأدنىالشرقفاطقصن

التطورمنالحديثالحجرىالحصرمرحلةفيكبيرةدرجةالىيزالماودجلة

حتىعشرةالسابحةالطبقات)الوركاءعصروكمان.(الفبَيدعصرحتى-)

.الملموسبالتقدميتسم(الوركاءمدينةمنالخاس!ة

فىإخرقدمطريقوعن(الميلادقبل0003سنة!نصرجمدةصروفى

قغيربدأ،يةاليدووالحرفةالزراعةمستوىوبارتفاع،الارضوتهيئة6الرممما

قدأليدويةالحرفانذلك.الحراقمنالجنوبيالجزءفىاصاسيإجتماعي

المجتمع-انقسامصاحبهاالتىالمجتمعاتثروةوازدادت.الزراعةعن/انفصلت

سجلاتالمدنكلفىوانشئت.يستخدمونالارقاءواصبح.وفقراءاكنياءإلى

6ظهرتقدالمحبدمزرعةانالىتئسيرالأقتصاديةللحساباتالمصورةالرقممن

يزإلونماكانوأاكمولومنفصلةاجتماعيةطاثفةيؤلفونبدأواقدالكهنةانوإلى

المجتمع.عضويةمنيتجز!لاجؤع!يؤلفون

الأبو!ما(المجمع)الموسحةالمائلةاصبحتالحصرهذافىانهالمحتملومن

المتوفرةللمصادروطبقا6العصرنهايةوفى.للمجتمعإلاساشةا)خليةتؤلف

إراضىتمتلككافتالتىالورافيالمجتمعفىالأرتتحراطيةالطبقةوجدت6لديا

واسحة.

آنذاكمحروفايكنفلم.دمقراطيةبسماتيحتفظالحربيالةنينألوما

العسكريةالقواتتكنولم(والهراوةوالرمحالسهم)الأصلحةابسطسوى

بقيةعنانفسهميميزونوالنبلاءالأغنياءيكنولم6مختلفةأنواعألىمقسمة

فىاقيمتالتىالمدينةاسوارانغير.الملإصامالسلاحفىسواهالمحاربين

تصنيفهيمكنالمجتمعوأن6بدأقدالحروبمنعصراانتبينالحصراواخر

.،عسكرىدمقراطيمجتمع"الىوةلاسيااجتماعيا

وفسيفساءباعمدةمزيئةمنصةلهمنفتحكبيرمبنىبقاياالوركاءفىنجد
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الأجتماءمقريكونن11يميمانوالذى("الاحمرالمحبد،)باصمالمحروفهو)

الشحبية.وللجمحيةالكبارام!لمس

ادارةلعبتهالذياجداالمهمالدورالعراقفىالمحددةالأوضاعوتوضح

منحتماتتألفكانتوالتى-والمجلسالعسكركماالرئيسجانبالى-الري

الوفير!الحاصلاتوا6الضصوبةتوفيرضمانءنمسؤولينكانوانالذالكهضة

.(اثيةالارواالتسهيلاتاي)التوجيهيةوبالوصائل(الحبادة)اللاتوجيهيةبالوسائل

العصرذلكفيالمراقلمجتمعالمميزةالصفةهيقبلاالمعبدمزارعكانتفقد

الكهنةمحايديرهالذىالمجتمعمنجزأتؤلف،الوقتلبحض،استمرتولكنها

.(با-اب)والكبار(ن11)

السومريينهـنهمالسلالةناحيةءنبرقهالمرإقجنوبىسكإن-كمان

الوثائقمنقراءتهايمكنالتىالأجزاءذلكالىتشيركما6تقريباالمتجانسين

اضارتوجودواقيةبصفةيؤكدلاالأثريةالتنقيباتدليللأنذلك6إهـيةالتصو

مث!وجدتمافاذابمينالسومرسبقتالناسءن!قةوجودءنالنطاقواسحة

السلالأت.فيمثلةتكونادْبجبفانهاالسومريينغيرءنالسلاإةالطبقةهذه

السومر.بة.
ص

قسنمافىبهيحسالساميالضصرإصبحمبكرةجدمرحلةوفىذلكومع

سيمااولا(اخيرأ)كدوفىاولا-إوريكيفى)نفرشمالالعراقجنوبىءن

الزمن.معقوتهتعاظمتوقد6منهاا)شمالفالى(كيش)ولأيةمن

فىقائمةاحتمالاكرعلىضرجمدةعصرفىالسومريينوحدةكانت

هوالمدينىمركزها6القبائلبيناتدشكلفىووبما6قبليةوحدةشكل

س!توىعلىققملمفانهاءلأحقعصرفىالدولةبرزتوحين6،نة-ر)مدينة

ارتباطابينهافيماالمرتبطةالريمةالمجتمعاتمنلطائفةاوطأمستوىعلىبلالأتحاد

الوركاءولأيةذلكمثالة(الولايةمجتمع)هيتجريبيةءبارةعليهنطلق6وفيقا

يرولكش6غرسوتضمالتىلكَئسوولأية6،اينا"و،كولأبد!مر،!لمؤلفة

.(وغير!وكواباوسران
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الطبقاتظهرت6الحراقنجوبىتأريخمنالتاليةالمبكرةالسلالةعصروفى

الىالحصرذلكنقسمفنحن6النهائيشكلهافىوالدولةالأقتصاديةالأجتماعية

السادسالقرنالىوالحشرينالثامنالقرنءن)والثايةالاولىالمبكرةالسلالة

ينوالحشرالخاسىالقرنمن)الثالثةالمبكرةالسلالةوالىكا(الميلادقبلينالحشروا

.(الميلادقبلدنوالمشرالرابعالقرنحتى

بثسكلالمتجةالقوىبتحاظمالمبكرةالسلالاتعصربدايةتميزتولقد

اغنياءالىوانقسامهءالمجتمعفىالهوةوبتقدم6الثروةتجميعواستمرار6ملحوظ

الانتاجمنالاصاسيةا!روعاانولومألوفاامرأالرقيقعملواصبح.وفقراء

للاده-ةطبقااستمرتاليدويةالحرفواكثرية6الريتشملالتىالزراعة)

.(3واتباالأحرارالرجالممتلكاتصفةفىالوثائقية

راكبيمنالمتماسكةالقواتفاكتر.فىاكثرممثلةالدمصكريةالقوةواصبحت

ىثيكونواانعلىالمرتزقة"نالمجندين1اجبرتالتىالكثيغةوالمشاةالحربات

الصعكريينالأضخاصمنمؤلفةكانتالقواتهذهأنعلىدليلوهناك.المؤخرة

الممابد.الىينتموناوالحاكميتبمونكانواالذين

مراكزاهمتثلانمنْالبلادالشمالفىوكيشالجنوبفىالوركماءكانت

.السومرىالتأريخيوللاسلوبيةالاثرللبراهينطبقاوذلك6الدولةتكو!ن

البلاد.فىالأخرىالمجتمعاتعلىالهيشةتمارسانعادةالمدينتانهاتانكمانتفقد

إلمميزةالصفةكافتالتىالثروةتجميعسبيلفىالكفاحعنالهيبنةهذهتنجمولم

الرينظامتوسيعالىايضاالميلمنبل6حسبالحسكريةالدمقرإطيةلحهد

وتنظيمه.

البلاداقتصادفىالرياهميةالىيحودكانالذ!الأتحادنحوالتطلعوهذا

صرفىنفسهعنكئسفقدكاإستبداديةدولةتكوينءننهائيةبصفةنجموالذي

السلالأتاوجدتهاالتىالمجتمحاتءنالموحدةالطوائففانذلكومع.جدامبكرا

تحتياعسكراتحاداكانتوانما6متجانسةدولاقكنلموالوركماءكيشفىالأولن
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المحليةالدولةفكيانات.المهدحديثة،الولاياتل!دوللاحدىحاكمسيطرة

أستخدمتقد6الناهضةالحاكمةالطبقةمصالحلحمايةضرورياظهورهاكانالتى

ارستقراطةعليهاتسيطرالتىالظتيةالمجتمعحكومةمنالمتوفرةالمبتذلةالأجهزة

.9")الغنيةالمجتمع

تثلكمانتالتىوهي6الشحبعنالأرستقراطيةالطبقةابتحادانعكسولقد

الد!ىالحرمكانفقد.العبادةتنظيماعادةفى6/المرحلةهذهفىالمميزةالصفة

المتحبدين6الجماهيرصاحةالىقسمقدالمحبدفانالآناما6فردلكلمفتوحاقبلا

وعلىالمجتمععنمنفصلةالمحبدمزارعاصبحتوقد.للكهنةمغلقمبنىوالى

،الأخرىالمجتمحاتمناللاجئيناو6المحددينالمجتمعافراداصبحالاخص

كماملةغدتوبذلكالكتابةتحسنتوقد.الحقلاعمالفىهناكالآنيستخدمون

.متزايداتعقيداالمحقدةالمحبدحساباتلأمساكومبلأة

حاكم،اكا"بينالحربتصفالتىالملحمةضةانئشئتالحصرهذافى

.مؤخر!لكشولوغال(ان)وغلغامشكيش

سلالةالىينتمىالسابقكانكاالتقليديةالسومرىالملكلقائمةوطبقا

.)،،"الأولىابوركاءسلالةالىالأخيرينتمىبينما)*(الاولىكيش

وان6التأريخيةالثمخصياتمنالشضانهنانيكونانجداالمحتملوءن

ومما.الميلادقبلوالحثمرينالسابعالقرنالىتأريخيايرقىانيجبحكمهما

1 )Iالجمعيةفان،الموسعةالمواذلأوالحشائردأخلويةالالروابطنظرا

أفراداص،ف!رحقادمقراطيةأداةتكنلمالريفيللمجتحالشعبية

الذينعواثلهمرؤساءمعوالوحدةلفبالطمرتبطينكانو(1الابويةالمجتمحات

.العشيرةتالاوتوقراطيةالطبقةيؤلفون-لانوا

وعثمرونثلاثةملوكهاوعددمبا!ثرةالطوفانبحدظهرتالاولىكيشسلالة)،(

وقدغلفاشىحاربهالذي)الابن("اواكاأغاا"وأخرهم،اور-غا"أولهم

.الميلادقبلالثالثالالفأوائلفىالسلالةهذهانتهت

وأضهمغاضرمسكياكأولهمعشراثناملوكهاعددالاولى1الوركلءسلالة)**(

.الميلادقبلالثالثالالفبدايةفىظهرتوقدكيتولوغال
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قرإرتساندكانت6الملحمةضةفى6الئسحبيةالجمميةاناليهالأشارةتجدر

الرىاغمالببحضققومبانالوركماءايرهاامرالتىكينسمقاومةفىالحاكم

.بشدةالمقاومةتلكالبهارمجلسعارضحينفي6المحددة

إجتماعياينتمىالذىفالحاكم:القديمسومريخلتأرنموذجاالحالةكافتلقد

بجهودهالكبارمجلسمقاومةعلىيتغلبانلهينبغىكاارستقراطيةطبقةاعلىالى

الرجالجماهيرمساندةعنيفش!وانكاالئسضصيةسلطتهتعزيزالىالرإمية

محركةضةفى)اخرىملحميةضصفيالصورةذاتونلاحظ.الاحرار

.(وغيرهاخواوأضدغلغامثلى

الحناصربكفاح6الأقطاركلفىالطبقاتلتكوينإلاولىالمراحلتميزتولقد

الكفاحهنافىالأوليغارضيةعلىالقضاءفلفرض.الأوليغارث!يةضدالدمقراطية

بالطغاةالونانفىالمثالسبيلعلىممثلةكمانتقويةسلطةالىالدمقرإطيةتحتاج

الاولبن.

أهميةذواضافيوسياسياقتصاديعاملناككانفقدسومربلادفىاعا

بينعنيفةخصوماتتثيرعليهاالسيطرةكانتإلىالمحبدمقارعبهونعنىعظمى

ناحية6منالأداريونوموظفوهالحاكمسيماولأ6الحاكمةالفئةطبقاتمختلف

هاخرىناحيةمنالمجتمعفىالارستقراطيةوالطبقةالكهنةوبين

وبالنفوذ6بهايحتفظالتىبالقواتقادراسومربلادفىالحاكمكانولذلك

الأوليغارشيةضدالكفاحفىالعليااليدلهتكونانءبهيتمتعالذ!ماالواسعالسياسي

مرحلةفىالحاكمكانوهكنا.الأحرإرالرجالعطفعلىتحتمدكانتالتى

الاكثريةتساندهكانتالذ!الاغريقىالطاغيةيلحبهكانالذيالدوريلحبعبكرة

وضد،الأوليغارشيةضدالثصخصيةالسلطةالىيتطلعوالذى6الثمحبعامةمن

.البهارمجلسوهىاداتها

كآباتسوىاليناتصللم(وسْروباك6اورفى)المحبدسجلاتعداوما

المبكرةالسلالةمنعصروذلك6التاهاعمالفىالحكامفحالياتعنللتحدثخصصت

نمة.الثا
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بقليل6الميلادقبل0025سنةقبلنهايتفاالثانيةإنبكرةالسلالةبلغتفلقد

.الجنوبفىالاولىاوروسلالةالشمالفىالثانيةكشىسلالةبسقورووذلك

غنياءv%منالأقليةأيديفىالثروةوتركز،الأنتاجيةالقوىفىالمتزايدفالتقدم

المددقليلة6المسلحةالقواتوتسلط(،اورفىالشهيرةالقبورعليهادللتالتى)

هذ.كل،الحكاماوالمحابدبهاتحتةفلكانتالتى6وكثيفتالتدريبحسنةلكنها

التىالوسطىالطبقةمنالنابع1الفرداصهح1عندماالحصرتقدمالىادتقدالامور

اقليمىحاكموجوديصحبكانوحين6حاكماكاالالهةباسمالمتحدثينتحارض

تثارالحروبكمانتوحين6سسومربلادكلعلىءسلطانه!يفرشانالىيتطلع

الأراضيوأحتلالالرىقنواتتنظيمواعادة6الروةعلىالحصول1سبيلفى

.المجاورةيةالمرو

وسلالة،الأولىاورسلالةقا؟تاالتىالاعمارؤصيرةالأتحاداتادتولقد

وصلالة6كيشفىوالرابمةالثالثةوالسلالتانءلكشنمما(نازى)لاثلىشْاش

تحاربإنالىكلهاهذهادت6وغيرها،)"اكشاك"وسلالة6الثالثةالوركاء

.الأخرىاحداها

اورنانشيمنحوتاتإنذلكثالبقوتهاتحتفطتزالماالاوليغارثيةوكمانت

.النبلاءباهممصحوباالحاكمتبينتزالما6لكشحاكم(اوانازي)

فيملموساتقدما6!-طوةخطوة6الحكامحققولقد

عينقداورلوغال،ة*+(مسانيبادا"انذلكمثال.اليهمالمعابد1مزارعصم2

وفاةوبحد.،زوين-تنالاوهوالرئيسالولأيةلمبداعلكاصةزشجته

كحاكم6مسؤولياتهالى(اننترزمم!)خلفهاضافلكَشاميرالثانى"اناتوم"

المحابدالأنخصصتحينفى6الولايةفىالرئشللالهالأعلىالكاهنوظائف

الالفمنالثانيالنصفاتسنة!!حكمواستةملوكهاعاوراكثم!كسلالة)*(

.)الابن(شويصنوآخرهم،نزياو"أولهموكانالميلادقبلالثالث

فىسمنةأربعينحواليحكمالاولىاورسلالةمنمنكأولبدا-انىمس)**(

.الميلادقبل2475سنةحصردفىأيلكشءمحربداية
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المحابدمزارعاعلنتوقد6الحاكمعائلةمنافرادالىلكَشفىالمهمةالأخرى

.(روم-او)الأفرادلهؤلأءملكاغدتبانيا

مدينةفى)أ(الربوة)حصن5قصرفىالأنيعش!الحاكماصبحولقد

ايفا.الكبارمجلسمبانىيبدوكمايضم(كيش

الىبالنسبةالتأريخىالتطورإهذا!جافضلبشكلنرىانونستطيع

سلالةهؤسسالحاكمانكيفنلاحظفهنا.وافيةادلةلديناقتوفرعندمالثش

ظهورنرىفنحن.الحاسمة1السياسيةبالسلطة(يظفرناز!ما-اور)نانشياور

lAo.) lيحميه.الآلهوانالآلههواصلهبانالحاكمت

اقابينودموياالأمدطويلنزاعاشعقبانْونستطيع

ومحاولة،الريوقنوإت6الحدودإراضيبسببولكَشالمجاورة

سنةحدودفى)البلادعلىسلطتهيفرةلىانلكَشحاكماناتوم

ناايضا،وانتمينا"الأول"اناتم!خليفتاهحاولكذلك.(ايلادقبل0025

هذهعنخليا"لوغاليندا!ش،اننترزي1"الحاكمينولكن.السياسةهذهيتمقبا

لكش،فيالقائمةالثصؤونعلىجهوإهماوركزا6الطموحةالخارجيةالسياسه

وقد.للممبدالتابمةاهـزارعاوسعءنالبعضرعلىاحصؤلفين!جاصت-

وكانت.المجتبمافرادمنقم!معدنن5شذيدةبمحارحتةتهما01ثاليفوبلت

اوروكاجينابالاميرجاء(بطبيحتهسلمياكانانهيبدو)اْلق!بحدوثإءنيجةا

.ذً-ىف!الحيمامالى

التالي:اوجهاعلىاوروكاجينااصلاحاتتلشضو.إحثَن

واحداث6الكهنوت1ر-.الم-ارفبلمنقبلاتدفعكأنتمعينةضرالْبالغاء)1(

اممهنةبعضالىتدفعكانتالتيالمرتباتونمماالجرايىاتنمماجديدةممدا،ت

طفيفتخفيضاجىراءوكذلك6معينة!حابدالىيئخموننواي!سلمالذلين

.(الجنائزيةالطقوسذلكمثال)الطقوسلبحضرا؟منةاتكى!تلأفي

حسنيعلىمفروضةممخلمهاكانتالتيوالأتاواتالضرانَبمختلفاخاءا)2(

ارأضيمنةطماشنيمل!خنوالسهاحءللمعبداكاامين9الأفرامنامم!ال
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يخرالتملكفيحقهموضمان6المقوأةاطمامواوابيو-مميبيموابانالمعبد

سنابهوماارإضيهمقطعفيالماءواستخدام6انتهاكهيجوزلاوالذيالمحدود

ذلك.

المعبدمزارعبان(خالصةشكليةبصفةكانذلكإنوبدو)الأعلان)3(

الحاكمىملكيةمناستئناؤهاتموبذلك"يةالسماشالأموال"منهي

على.توزعكانتالتيالشحيرجراياتعلىللحاكمالأداريةالرقابةوالطاء

الكهنة.

.(؟الحاكمموظفويمارسهاكانالَي1)الحقوقيةالمحاكمرسومالفاء)4(

وادارته-الحاكملفائدةقبلاتجريكانتالتيالابتزازاعمالأومختلف

التيالجنائيةوالتثمريحاتالمائلةالاحلاحاتشملتذاكعنوفضلا

الحائلة.وملكيةالأبويةالحائلةتعزيزالىاحتمالاكثرعلىكدفلَانت

كبيرحدالىورإئهامنيقصدلَانالاصلاحاتهذهانتماماالواةمحمن

ولَذلك)الكهنةأوة،عوتحسإنوالسياسيةالأقتصاديةاحاكماسلطةتقليص

5(لذلكنتيجةالأرستقراطيةالطبقةوةح

61تأثيراالممبداتباعاكثريةاحواللتحسإنمحاولة-كأتذلكخلاوما

كانتالأشخاصمرأالطبقةهذهلأنكاالاكرعلىتأَييدهمكسبلى2لغروذلك

الحاكم.لدىالمسلحةاقواتا!رلف

عرفبان،ءعايربثصلَالىهذهاوروكاجينااصلا-إتا،ستروفلافسرولقد

تدك-بانظنولذلك6المجتمعاعضاءبانهمالمعبدالىالتابعينالاشخاص

احوالاصلاحنحودوجهةواْ-اكاجوهرهافيدمقر،اطيةكانتالأصلاحات1

الكهنة.منالدنياوالطبقةالمجتمعافراد

.تغييراتسوىلمْأحدثلَاجينااورواصلاحياتانهيلميةالمهاحقيقةوا

المحبدمزارعظدتفقد.اهعبدفيالحاملينالأفرادوضعافي6وجدتان،قليدة

لم؟ططَيتهامنالمزا:عهذهسصبانولوءالحاكملأسرةملكاعملصةبصفة

.نادرةبصفةالأيعلن
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نجح(الميلادقبلينثصوالهالرابعالقرناوا%رفي.اممما)ذاتهالوقتوفط

المسيطرالملكواصبح6!اءوالوراماتوحيدفي!اما"حاكم"!اغيسيلوغال،ا

الشمالفيكبشفيالرابعةالم!لااةصلطةتحطيمفينجحواذ)"(الصوبعلى

(SJادءالحرببدأ Jاراضينصفمناكر،اما"الىيضمانواستطاع6تا

.(اوركاجيناملوكيةمنوال!مادسةالخامسةالسنتان)لكش

لمجتمعسمحاذيةتقليدحسبخططزاغيسىلوغالاوجدهاالتيالدولةنظمت

سيطرةقحت،عجلةبصفة6نفسهوضعوبذلك.لهاكاميرينتخبهان،ولأية!كل

الطبقاتمعصلاتهيقيان-يظهركما-يرغبولم6المحليةالكبارمجالس

زاغيسلوغالدولةفانذلكعنوفضلا.المجتمحاتفيالموروئةالارستقراطة

.العراقجنوبيفيالريحوضكلتوحدلم

مؤسسالاكبر1سرجونهوخطربمنافسزاغيسلوغالجوبهماسعان

سرجونبناهامدينةوهيمركزها،اكد"كانتالقطرايضمافيجديدةدولة

حديحا.تفسه

ابناءبينمنظهرملكبانهسجونالبابليالتاريخيالعرفيصور

المجندينيمثلجيشعلىاعتمدوقد.دمقراطياصلذوضضصوهو6!الثمسب

فيوجدتالتيالمرزقةجيوشنوعاويشبهالسكانمنعامةبصفةالمرتزقة

.الفترةتلكافيايضاتقالدهاانتمشتالتيئنصرجمدةعصر

سمحالذممماهوالشحبعامةمنلقيهالذيالدعميكونانالمحتملوصت

علىقويةءهـكزيةسلطةايجاديحققوانزاغيسىلوغاليدحراننلسرجهِ

الامراءواالمجتمع1فيالأرستقراطيةا)طبقةابدتهاالتيالمنيفةالمحارضةمنارغما

.المحليونوالح!ام

وعشرينخمسةحواليحكمالثالثةالوركاءسلالةمؤسىزاغيسيلوغال(ر)

!اوكش"ابنوهوالميلادقبلالثالثالالفمنالثانيالنصففىوذلكسنة

.(.مق)0234حدودثسجونعليهقفى،اما"ملوكأخر
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الحا!املاكافينهائاالمحبدمزإرعوقحتسرجؤنحكمعهدخلالفي

اوروكاجينا.لخطضامناةلسرجونالسياسيالخطاصبحوبذلك

ان؟6المتأخرالتأريخيوالحرفسرجونكتاباتبتحليل6الأمكانفيأن

حكمه.احداث6تماماتقريبيةبصفةنؤرخ

والسادسةالخامسةالسنتينفياحتمالاكئرعلىزإإعْيسلوغالدحرتم

وكاجينااورحكممنوالسابحةالسادسةالسنتينيطابقوالذ!ماصجونحكممن

الجنوبامراءتحالفصرجونحطمسنةوبمد.(اليلإدقبل2313سنةاممما)

جمععمليةوتوقص6اوو-باالألهةتدبهـمعبدتمفقد.لكَشءنانتقموا

الحرببسببولشسسرجونبهقامالذيالفتحبسببعملياسجلاتهفيالوثائق

.زاغيممي)11(ولوغاللكَشبينالأولى

اعاليفيعس!ريةحملةسرجوناعدحكمهءنعشرةالحاديةالسنةوفي

وقد.عيلامبلاديفتغاناستطاعواحتيىا6الصغرىواسياسورتاالىالفرات

الارستقراطيةالطبقةي)1حكمهشرراعبارابهقامعامبتمردحكمهنهايةتميزت

.الثورةهذهعلىيقضيانسرجونواستط(الولأيةفي

اعترفوأالذينالمحليونوالكبارسومربلادفيالصغارالأمراه1ابدىولقد

تمثلسلطتهكانتالذممماسرجونضدكأيدةمقاومةلهمسيدازاغيسبلوغال

ولأياتهمداخلكانواكئيرونامراءوهنادُ.لهمتهديداعظموضوحبكل

كانحيننمماالمطلقةبالسلطةللظفرتطلحهمفيايضا1الأوليغارثةيقاومون

الأمراءجميعاتغير.وكاجينا(ا:رذلك)مثالللاوليغارشيةصنائعالآخرون

وان6المجته--فياطيةالأرستةهـاالطبقةمعمتجانمبناجتماعيةبصفةكانوا

يحاولهو11لهالأحرارالرجالجماهيرم!ماندةينشدانالىيتطلعلممنهمايا

الشحب.منجشاينشىءان

الاقسام!ضمجلاءبكلتوضحاوو-إاممبدسجلاتفىنصوصلوجد)ْ(11

زاغيسى.لوغالقبلمنلكشدولةمنالشمالية
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عرمحهاالصراعفيوإقعيةغير!اكد،منافسةاصبحتماسعانولذلك

المجتمعاتنمماللاوليغارشياتابواقاالأمراءهؤلاءكلاصبحوان6السلطة

يعني.الأمراءهؤلأءانتصاروكمان.المركزيةالسلطةضدالصراعفي6المحلإة0

محليةريانظمةوالى6منفصلةوولأياتدولالىإلاداوانقسام6الأنفصالية

علىالأبف-اهوا6المحليةالآلهةكغةسيادةيحنيوهذا.سبيلهافيالقتالينبغي

الوثيقة.البداذةالأبويةا)*لملأقات

والأقتصادية.السي!اسيةالوحدةوتحزيز6المركزيةيحني"إكد،انتصاركان

مزارععلىإلملكواستيلاءكاالموجهالمركزيالرينظاملأنذلك.للبلاد

.6إلأستبداديةال!ناءصهـكز5وعززالبدادةالاْبوية1الحلاقاتانححفقد6المبرر

العصعريينالنبلاءهـنجديدةطبقةواوجدكاالأوليغارضيةعلىوقضى

يين.والادار

الأوليغارشية.هيلهاظاهرعدواعظمكانفقدالث!عبجماهيرالىبالنسبةاما

ولوحتىالاوليغارثةهذهعلىالقضاءينبغيكمانولذلك.الم!خمماتداخل

فيه.السائدالرياقتصادطبيحةتتطلمبهاكاتالتيالقطروحدةةءانسيلفي

،سرجونر--الةل!ن.واضحاالاتباديالحكمخطرإصبحلقد

ينبفيكانللشمبكزعيمبهاضرحيبوافيهاعلانهاارادالذيبالشطَلالاخيرة

غير6يقيينالأغرالطغاة1اوائللرسالةمماثلةكطانت6أ،وليغارشية1يحطمانله

لَان.التيوالأقتصاديةالسياسيةالسلطةلهت!نلمالأغريقيينالمافاةمناياان

سيطرتهعلىتحتمدكانتهذهالملكسلطةلأن6المراقملوكمنملكيملكها

المعبدمزارععلىبالأشيلاءله-شمحالتيإل!!نوتيةوظائفهوعلىfالريعلى

يوحد.انله"يمكنالذ.يالعنصرهيالملكيةالسلطةجحلالامروهذا

الذىالهد!وهو6الاتحادهذاذاتهفييجسدوانبلالفرديةتمعاتالمب

ذهءلأنالمجتمعفيالأرستقراطيةا)ولةةقمةطريرقعنبهالظفريمكنلأ

ظهرتولذلك.المحليةوالديفةيةالأقتصاثبالو!ثائجمرتبطةكانتالأخيرة
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ينبغيانهولو،شحبيةلحركةموجةذروةفوقالحراقفيالمركزةالمل!سية،السلطة

مستغلة!قةيؤلفونيكونوالمالمبكلالرقمجتمعفيالتربةعمالباننتذكرإن

.(الفين)بفتحالمستغلينحركةعنتساؤلهناكيكنفلمولذلك(61الغين،)بفتح

الولايات"دامجتمماتتوحيدالىالميلمعسويةستبداد9ا1عناصرظهرت

.سرجونعصربقت!/التي

.والتطوربا)ظهوراخذتقدالصحيحبالمعنىيةالاستبدادالدولةفاتالأناما

اقتصادياالمرتبطة1بالكهنوتيةللظفرالأنيتطلعونالمدوكبدأ،فلقد

تأليهوحتىبلالدينيةالامجادممارسةعلىوالأقدلام6الجديدةالتاجباراضي

الملكية.السلحلة

وخلقواوالاداريينالحسكريينالنبلاء1منبطبقةانفسهمالملوكاحا!ولقد

فائدتهاالواقعنمماثبتتقدجديدةسلطةانئصاءفانهذاوعلى.كبيراثابتاجيشا

علىحصلواالذينولئك11جممونمني6الشحبعامةمنتماماصغيرلجزء

حظيتالتيبالتجارةارتبطواالذيقاؤلئكاو،الأدارةوفيالجيشفيالترفيعاتس

التوحيداجرإءات)عرضسرجونسلالةحكمظلفيللتطوركبيرة-بفرص

الطرقبناءبماور6الهنديوالمحيط)"(بيالمرالضلميجاقطارمعيةالتجاروالروابط،

.(،ايضا

جانبالىفاكثراكثرغالبايقفونالمجتمحاتافرادجمهوراحراولقد

منالالأفبذبحذلكعلىسرجوناْلصارردولذلك6المتمردلينالأمراء

يين.السومرا

الأعتياديينالعاملينللافرإدالشديدةالأوضاعوطأةعلىالأطلاعويمكن

اصبحفقد:(ملكيةمزارعالان1اصبحت)التيالمحبدلمزارعالتابحينالأشخاصامن

علىيطلقونالآنحتىالسوفيتالكتب:نجدأنالثانيةللمرةالمؤسفء)+(

منهمونخصالغربيينانحينفى،الفارسيالخليجاسمالعربي1الخنيج

قدعديدةقرونقبلالتسميةهذهأطلقواالذينالاولىبالدرجةالانكليز

المؤكدالصحيحباسمهالخليجيسمونوراحواابالصوأالىالاَنعادوا

العربي.الخليجوهوتأريخيا
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الاراضيىوقطعالجراياتمنبدلاعينيةجراياتسوىالأنيتلقونلأالحمال

.الارقا+مصاففيتقريبابالتدريجواصبحوا

.،ريموش6سرجونخلفاءحكمعهوداثناءانتباهنالفتتالحملياتهذهكل

سنونارإمنشتوسووما

القضاء.تمالتيالسومريةالمدننمماالمتمردينمنعددااننلاحظفنرن

الأرستقراطيةفيهااشتركتالتيالقصرثوراتمنوجملة6القسوةبفتهىعليهم

لااقاليمعلىمانشتوسواستيلاءذلكJ)مثاالمليهةالمزارععززتقد6جلاءبكل

.أسننارمحكمعهد)فيالملكوتأليه6(شاسعةاضاراذات

ومنح،،لوغال"وهيللسلطةالقديمةالتقليديةالالقابالملكنبذولقد

ناوهيالواقعةالحقيقةمعتمشيا،المالمافيالأربمةالأنحاءملك!لقبففسه

وإنها6لهالمجاورةالأقطارمنوعدداالمراقكلتفمكانتاكدسلالةدزلة

آنذاكوجدتدولةاعظمكانت

..الذي-الفرديةالملكيةالىالميلوتعاظمالسلعانتاج1زيادةءنالرغموعلى

بإقالأبويةالحلاقاتفانء-اراضيهاوتقسيمالأبويةالموائلتفككعكسه

الصر.ذلكوفيتختلفلمواتباعهاالمجتمعافيالارستقراطيةالطبقة

الغازية."الكَوتيةء)!"القبائلزحفوقففيالأكديةالسلالةاخفاقادى

الأمبراطورية.قوةضحفمدىانكشافالىأيران1جبالمنالمنحدرة

مجتمحاتظهورالىدى،1البلادفيآخرتفككالغوتيالنزوعننجملقد

ذلك.معلكنهاالغوتية)12(القبائلر؟صاةيدعلىللجزيةخضتالتي،الولايات!

لهم.المتاعبمنالقليلاثارت

علىواستولتايرانجبالمنهبطتقبارلGutiumوQuإلiولmالغوتيون)*(

وأحداملوكهمعددبلخ...مق2116الى0221منوحكمتهالعراقجنوبي

ملكا.وعشرين

ينتخب.،لديناالمتوفرةالمصادرمننستخلصهحسبمارئيسكلكانربما)12(

الا.ليسقصيرةلفترة
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ضدالتمردالىالسكانالأمراولفياثارقدالغوتىالنزوانويبدو

ثقلاعبئاف!اتهالغوتيالأحتلالاصبحالاخيرفيولكن.الداخلفيعضطهديهم

الشحب.عاتقءف

الجزية6جمعالسومريةالارستقراطياتممثليعلىالغوتيونؤرضولقد

قد،لكَثلىافيغودياذلك.ثال،اخوتيةاا،صل!كةفيالسوههـييناضبلاءابحضانذلك

القرناواخر)فيالحراقجنوبيعنكبيرجزءفيالفحليوناحكاماهم،احبحوا

(الميلادقبلينوالعثهصالاني

بالضرائبتمونكانتالتيبدالمطلبناءغوديانشاطاتكلخصصتوقد

يضبالداخيةسياتفيكانغودياانويبدو.السكانعلىالمفروضةالثقيدة

علىوالحفاظ6الحاكمةالأسرةمزارععنالمحابدمزارعفصلفيوروكاجينا،1

سي!اسةباطاسياستهتصنفانينبفىهفاوعلى.للانحلالالأبويةالأش!،ل

علىفيهتحافطالذىالوقتفيالكهنةمساندةعلىتحتمداشستقراطيةكأجبة

الأكدية.السلالةاوجدتهاالتي6الجماهيرلاستغلالالأدارية،لأداة

قبل8YN.-9092السنةفي)الوركاءملك،اده(توخيضال"اوزضى

هذااستطاعوقد6اطيينالأرستقراهـنوصائمهمتيينالغوح!مصَا(،لملاد

ايديالىاوتوخيغالوفا!بعدالسلطةانتقدتوقد.حولهاشحعبايلفان،الملك

الثالثة.اورصلالةمؤسس"نمواور"

البلادلأقتصادياتاليهاالحاجةطالتاتخ!ا!اأجاتداحلَاصهاورنموبدأ

مهمةافجازعلىساعدوقد.الكبرى،الرمممامشاريععلىتعتمدالتيالمفك!ة0

يةالأوليضارثالتقاليدتعالجتحدلمالثالثةاورسلالةانحقيقةالجديدةالدولة-تنظيم

ضد.المحليينالحكاممنالتقليديةابسلالاتاو6الفرديةالولأياتفيالقائمة0

اراضيكلامتلاكفيالمطلقالملكحقمبدأالىتستندالداخليةسياستهاكانت

وبضعةسنواتسبعمدةحكمالخامسةاسركاءاسلالةمؤسساوتوخيضل51(

.الميلادقبل0211-1'111حدودفىوذلكأشهر
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درجةالى)الحكام(الأن_("تقليصمبدأوالى6الحراقفيوالدولةالمحابد

المزارحظفرتوقد.الملك!غبةحسبو!لهموتحيينهمالملكيينالأداريين

ابحادها.منالأضىبالحدالملكية

سجلاتتوجدانهولوالحصرهذافيالحقولبيععنوثائقلدينايىت

مفروضةقيودوجوديفترضوقد.وغيرهائقوالحطالدورو!ثراءبيعلمحاملات

تز!الىماالاخيرةهذهولكنالمجتمحاتداخلالفرديةالأراضيقطعبيمعلى

كانالعمال1انحقيقةمنبجلاءذاسكيظهركماالتاجاراضيسكانعلىمطبقة

مزدوجتشريعوجودومن،الخارجمنالملكيةالمزارعفيللمملتأجيرهميتم

جماعية.عدلومحكمةء)الحاكم(للانسي

الزاراعيةمقاطحاتهامعالمجتمعفيالأرستقراطيةالطبقةعلىالتغلبتمولقد

الخاصةالتبعياتوجودانذلكالجديدةالاوتقراطيةالطبقةقبلءن،الكبيرة

=مكتوم.التوابعاحداشارة)انظر.الثالثةور11صلالةعلىطويلايتفوقلم

قبلالحشرينالقرنفيايسينعلكعشتار-لبتقوانينفىلوغالاشوب

الميلاد)،(

التركيبعن6دقةبكلتيومينيفالأخيرةالأونةوفي6ستروفبحثلقد

انفسنانلزمفانناولذلك.الثالثةاورسلالةعصرفيالملكيةللمزارعالدإخلي

التركيب.لهناعامةصورةسوىنحرضلأبان

يخصصيكنولم6الاعلفيالملكيةالمزارعتئمغلهاالأرضاكثريةكانت

وادارته.المعبدلصيانةمنهاصنيرجزءسوى

اليهميئسارالعمالمنفرققبلمنتزرعالملكيةالأراضيكلوكانت

يحملونالذينالبدنية،مالقدرةذوالرجالاي"غوروش،وهيالحامةبالكلمة

..ضئيلةعينيةجراياتسوىيتلقونولأالسنةايامطيلة

سنةعثصرةاحدىحكمهدامايسينسلالةمنالخاسىالملك!:عشتارلبث)،(

2491-34الفترةفى 9Yالميلادقبل.
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عددفيايضايستخدموناكساءمنالرقيقاتوكذلكافوروشاوكاان

يستفلوننماالرقيقاتوالنساءالحوروشوكان.اليدويةالحرفشاغلعن

هذ.لكلالطبيعيالتكاثرإندرجةالىعاليةبينهمالوفياتنسبةوكمانت6يقسوة

بمشقة.الأتصورهيمكنلأالحاملةالقوة

كانواواناكلئةاورسلالةعهدفيإلملكيةالمزاىععمالفانهذاوعلى

منألاحرارالافرادومنبلحسبالرقيقمنمتحدرينوالي!كبيرةدرجةالى

المزرعةابتلاعانالأ6المبكرةالسلالةعصرفيأيضاللمحبدالتابعينالأشخاص

وقد6الرقحالةالى1عمليةضفةانزلهمقدالأستغلالوتماظم6اياهمالملكية

ا.لحربهاسرىمناليهماضيفبماعددهمتضإعف

بالرقيقاتيسمينكنوحدهنالنساءانالى4الأشارةتجدرذلكومع

الأرقاءعنيمي!زاونالتعبيريةالناحيةمن)غوروش(الرجالكانحينفي+!)غم(

.اراد!.يري)اينالخاء

العراقبجنوبالخاصةالتأريخيةالظروفظهرتالشاكلةهذهمثلعلى

المزارعحقولفيالمنتجةالقوىتطورمننسبياواطىءمستوىفيءالوجودإلى

علىالقائمالأقتصادمبادىءحسبتداركافتالتيالمزإرعفهذه.الشاسحة

الىالأعتياديةوظيفتهافيتحتاجوكانت،وافيةتكونانمنابحدكانت6.الرق

ممن6وغيرهموالكتبةوالمفتشينوالمشرفين6المراقبينمنالعددكبيرجهاز

واجباتهم.أنجازلىعالحمالاجبارلغرضوذلكعنهمةالأستحاةيمكنلأ

ص!فةالمملوكينإلارقاءعددفياكثرتحاظموجودنلاحظالوقتذاتوفي

ية.ءفرد

كما)اواورقالثالةالسلالةمملكةكمانتفقددولتهاتنظيمألىبالنسبةاما

الثمرقيللاستبدادنموذجياخسيدا(8واكدسومرمملكة8رسمياَتدعىكانت

،لقديم.

الناتيةالحكومةاجهزةدوركمانحينق،مطلقةالملكسلطةكمانت
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حد.أدنىالىتقليصهتمقدالمجتمعفماالحدالةمحاكمذلكفي)بماالمحلية

مناطقإصبحتبلالتقليديةالفاتيةالحكوماتدولتمثلتحدلمفالولأيات

اكرالأن!انسي،بكلمةتلقيبهماصبحممنملكيونموظفونيرأسهاادارية

وملاءمة.صوابا

السلطة-علىفكريةشرعيةاضفاءنحوالدينيةالسياسةكلالأنواتجهت

فظرلِةولدتالحصرهذاففي.سومربلادكلعلىالأستبداديةالمد!ية

جملةوان6مولودحاكمالىحاكممنذاتياتنتقلالتيالأصاسيةالآلهيةالقرابة

ملك.،انليل،وكأنالجديدالآلهةمجمعصوروقد.تأليههمتمقدالملوكمن

يرأسه.الذ!هوالآلهة

الزامب.كتضحياتواسعنطاقعلىتشكيلهتمقدالضرائبنظامانويبدو

،،قومية"صومريةدولةتكنلمواكدسومردولةانعلىالتأكيدويجب

أحيانا.ذلكالىيشاركانكما

ناالاءالأولىالدرجةفيالسومريةاللفة!كانتالرسميةاللضةانفمع

ت"انوالواقع.لرعاياهاالجنسيالاساسالىبالنسبةحياديةكاتالدولة

.(الساميالمنصرصديبأممط)الاكدكماللحنصرالواسعبالتفوقتميزووالحصر

.العراقسكانعلى

.وكاتالكهنةوطبقةالبيروقراطيةمساندةإلىتستندالملكيةالسلطةكانت

افيالام!ان،يكنولم.التاجأراضىفيالمزارعحقولفيمتمثلةالاقتصاديةقاعدتها

.الحرفكلفطلياتوان،الملكيةالمزارعنطاقخارجواسعمدىعلىالسلعانتاج

للملك.حكراكانت،منهاضئيلجز+عداءوالتجارةاليدوية

قالموجودةالاراضيكليتملكوالمالنالثةاورسلالةملوكفانذلكومع

والامظة6الملكيةالمزارعخارجالمجتمعمنافرادوجودلانذلك.القطر

ملكيةغيراراضوجوديؤكد6وغيرهاالحقاراتوسثراءبيععمياتءنالمتناثرة

المجتمع.الىتحوداراضأي
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..!حدودفيْطاقولواساسهاعلىية1الذاالمجتمعحكومات-افظتكذ)ك

الحكوماتوكذلك-المجتمعداخل-الخاصةوالأراضيالمجتمعارضكانت.سلما

يوجدفلا6بعدهاومااصةاثاااورسلالةءصرةبلوجدتقد،امح!تمعافيإية،الذاْ

ةهـلانهذاث6السلالةزلكعهدفيزالتقدالأراضيهذهبانللافتراضسبب

الحصر6هذافيمحددةمجتمعاجهزةوجودعنمباشردليلمنأكرلديناتوفر

.(اورو-ابا)الكبارمجلسورئيسءالحدلمحكمةاثال.من

والأقتصاديالأجتماعيالتركيبفانوالثباتالكمالمنعليهبدأومهما

الطبإ-ةالصيغةليمثلبمديكنلمالثالثةاورسلالةصرفيللدولةلح!لأستبدادممما

ناذلك.القدتمالثرقفيالنموذجيوالحكوميالأجتماعيللنظام)الأخيرة

ادالمزارعاقتصا-اسعلىيقومطيعيغيرهائلانمواكانتاكالثةاورسلالةدولة

تتناض!اككماالزائفةالاقطاعياتطرازمن6الأرقاءمنالعديدتمتلككانت،لتي

بالتا"كيدالاتدارانيمكنلأهذ.لأن6الانتاجيةالقوىمستوىمعقطحية.بصفة

المنتجة.غيرالواصعةالاضطهاداداةتحديدعك

ففالدولةلتدميرتكفىوحدهاتكنلمالداخليةالقوىفانذلكومع

غدتحينفي،تماماالمرحلةنطاقخارجالمجتمعفيالأرستقراطيةأصبحتا

غنيتينتكوألموهما)البيروقراطيةوالاوليفارضيةالحسكريةالجديدتانل!لطبقتان

للمليهة.الأساسىالسندتؤلفان(العشيرةفىالسابقةالبلاءطبقةمثلكئيرا

الاصتبدادية،الدولةمنبسببثديداتوتفاالشحبعامةنشاعلتوقفولقد

.و!وتالاستبدادعنفتقاومانتستطيعالتيالقوةيمثلونهؤلأءيعدفلم

واخضحواارقاهالىتحولواوالذينالملكيةالمزارعفىالممالأصب!ءكذلك

صلطةضدثوريعملأممماابداءعلىينقادرغير6الشديدتينوالبوديةاللرقابة

وجهعلى6تحركالخارجعنتأتيضربةايةكانتولكن.يسستغلونهممن

الحاكمة.لل!ملالةالمحاديةالقوى،التاكيد

يدعلىضيربوقتالميلادقبل0002سنةقبلالضربةهذهجاءتولقد
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يدوعلى6يونالحمورهبم6السام!فىالمواشيرعاةمننسبياقيلغيرعدد

.أيضا)*(العيلاممِفى1

الاقطاجماتانذلك.اصاس!ااجتماىاتغييراالثالثةاورسلالةسقو!احدث

اراضيووزعت6الأبدوالىواحدةمرةمنهاالتخلصتمقدالزائفةالزراعية

التابمينالممالوعلىالمل!!يةالمزارعفيالماملينالأفرادعلىصغيرةقطعالىالتاج

التيالمتنافسةالممالكمنجملةالىالموحدةواكدسومردولةوتفرقت.للحقول

تكونبانتدعيمنهاواحدةوكل6القديمة،الولأثات!دولتشبهتمدلم

الثالثة.اورلسلالةالسياسيالوريث

اخرىمرةبرمتهالعراقتوحدالميلادقبلعئسرالثامنالقرنوفيواخيراكلأ!--

طبقياتجسيدالدولتهوالسياسيجتماعيJاالنظامواصبح6حمورابىيدعلى

.اَهـقاعلىالقائمالأقتصادعصرفيالشرقيءا!لاستبداد

الغييرات.منعددالىالثالثةاورسلالةسقوروبحدالعراقيالمجتمعتحرض

الرقق،تمتلكالتيالخاصةالمزارعظفرت6بهاالموثوقالمصادرمد-وكما

الملوكعهدفي،لأرسا"مملكةفيلهاازدهارباوسع6الصناعاتوكذلك

.(العيلاميين)"،

تركيزمنجديدةعمليةظهورحمورابىحكمصدفينلاحظونحن

الأقتصادثةالحياةعلى!اوسيطرالدولةرقابةوتعاظمءالأقتصاد.فيالملكيالقطاع

الثالثه.اورصلالةعهدفيموجودةكانتالتيالأشكالعنختلفباشكالولكن

فيمقسمةكانت6قبلاهن!الىاشرناوانسبقكما6المحبدارضانذلك

خسىمدةحكم"سنابى"يدعىالثالثةاورسلالةملوكمنملكأخر-لان،+(

.الميلادقبل!6!1-45!االفترةفىسنةوعثصرين

أولهمسنة(Tit)مدةحكمواملكاعثمرأربحةلارساسلالةمنظهر)..(

بنصن،،ريميدعىوأخرهمسنةعشرينحكطامتدالذى"نيلانم"

1822-1763الفترةفىسنةوستيناحدىحكمالذيالعيلاميبوكLكدر

.الميلادقبل
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كور(ى-غان)و6(نا-ان-نغ)هياصنافثلاثةالىالمبكرةالسلالةعصر

.(لأل-اورو-غانوأ

اكتم(-هـاكلاتالتاجاراضيفانحمورابىعهدفيأما

Ekallim41!هي:إيضااصنافثلاثةالىثانيةقسمتقد،ل!(لال

اكلوآأوالضيقبالممنىاكلمإكلات)الأصليةالملكيةالاراضي)الأ

الأحتهإرو.صناديقواراضي6المراعيمنتتألفكانتالتي(اوكالواكلمشارش

للموظفيرثضصكانتالتي،كوروعاتوماكلام"المضصةالارض)2(

والكهنة.والمحاربين،الحرفوأصحاب6الملكيين

عل(للمحاربين!صالتيعدا)الأراضيمنالقطعهذهبيعويمكن

الملكية.الخدمةفيمشابهةوظيفةعلىالمشترىيصلانشر!

ئ!لم!Isiht4ولأاستخيتملاكو5أول!أص!Biltim4بلتيماكول)3(

6لهأبلتيم،شي،الىالمضصةالأرضوهي Nasi Biltجماعاتالى

.(اشاكوم)الحاصلات،فيالحصصأصحاب

بيعهـايمكنلأالملكيةداتWللايرالرئيسىالمصدرتؤلفالتيالقطعفهذه

(كوروماتوماكلوآ)صنفمنالاراضيمالكيمنالكباروان.شراؤهاأو

.3مزارادإرةفماالرقيقيستخدمونكانوا

وإنه6جداواطئاكمانوضعهمفانالنلةفيالحصصأصحابالىبالنسبةأما

ويتقرر6الملكخدمةفييحتبرونوكمانوا6الزعماءمنطائفةيطيعواانعليهم

تفريقينبغىهناوعلى.الحرفيةالادارةبقراراتوانماالحقدببنودليسوضعهم

ذلكومع،عقودحسبيحملونالذينالمزارعينعنالغلة1انيال!صأصحاب

بينالاخصوعلى،قطبيقهاالنسائعالامورمنللارضالفردىالأسم!جاركان

قطعواستنلاللادإرةالكافىالوقتلديهميجدونلأالذينالملكيينالموظفين

كانولقد.للملكيؤدوفاالتيالخدمةصفةبسببوذلكبانفم!هماراضيهم

-ا،20-
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لقالفقراءالأعضاء"نالمتحدرينمنجزئئايتألفونالقلةفيالحصصإضحاب

الحصعرافي(غوروش)الملكيينالرجالمن-يبدوكما-وجزئيا6،المجتمعات

،لسابق.

الىشروطةغيربصفةتحودالتيالأرضكمانتالملكيةالمزارعخارجوفي

)الأرضالداخليةباسبمتحرفالأفرادولهؤلأءفرديةص!فةمملوكة6المجتمع.أفراد

Durumدوروآاكمالومل!9!ثالمية).

فيالمجتمعمنفردأىحقفيتتدخلالملكيةالأدارةولأالمجتمعيكنولم

بيعها6فيحقهذلك،فيبما6عنهاوالتخلى،واستنلالها،الداخليةارضه"تملك

في،كانلكنه.وللمجتمعللملكواجباتهباداءويقوآ6الضرائبيدفعداماص

ما.بارثالتوصيةافيحقهيمارسانيستطيع،حسبالابويةالحائلةحدود

الاواضيأصحابمن،المجتئعأفرادبهايتملكالتيالحالةقكنلم

شضيةبصفةيحملونكانواالذينالفلاحينجانبفالى.موحدة6الدأخلية

الارقاهمنالمشراتيملكونالذينالاهميةذويمنالرقيقأصحابيوجد

الاراضي.منالهكتاراتوعثمرات

الملكيةالادارةومثليالكهنةمنهموالرقيقالاراضيملاكاكبروكان

لهماراض!يتملكواانالملكيةالاراضي!يصاتالىبالاضافةيستطيمونالذين

فردية.صفة

حمورابيمملكةفيالسياسيالاجتماعيالمضمارفيالاحرإرالرجالكان

ستعبدين5"اناسوالى((Awilumيلوماو)،رجال"الىينقسمون

.()،(Muskinumمشكينم)،للخضوع

فى.الملَأالموظةينكباروكذلكالمجتمعأعضاءتشملالأولىالطبقةوكانت

المعنىنفستؤديالبابمية،شمكينم!كلمةانالكريمالقارىءيدركأننودأ.(

المترجم-تماماالعربية"مسكينءكلمةتؤديه،الذي

http://www.al-maktabeh.comب!.ب!--



المجتمعحكومةاجهزةنييشاركواانلهميحقحسبوحدهم"فالرجال5

الذأْمي!ة.

عدا6)13"الملكيةالأرضملاكيجميغمنثتألففهىالثانيةالطبقةأما

ءنمننوعايختلفوضمهمكمانالذين،ايرومبا"و،يدومر"أى6المحاربين

الأخرين.وضع

مانت"المثص!خملاحقوقفانالمجتمعأعضاءحقوقمعقورنتماواذا

المصا)حعهذهوان6الملكبقوانيندرجةاخرالىمحميةمصالحهملكن6مقيدة

الملكية.إزرعةاأممماالقصرمصا)ح،انهاتحرفكمانتالاحيانمنكثيرفي

بمضفىعداعا-كانتاوملكيتهمحياتهمفانالمجتمعأضاءالىبالنظرأما

الملك.بقوانينوليسللمجتمحاتالاعتيادىبالقانونمحمية-الخاصةالحالأت

الجماعيةالطائفةافيتمئلالتيمظاهرهالحصرذلكفيالبابليالمجتمعفقد

"صادرجماعيةبصفةتمتلكالتيالهيئةصفةعلىحافظلكنه،للارضالمالكة

الاراضى.يمتلكونالذينللمواطنينالسياسيْالتنظيمفيوصفتها6المياه

إدويةاالحرفوفيالزراعةفيالسلعلانتاجالملكيالأحتكارسقو!ادى

ة!صةالرقيقتمتلكالتيالبيوتاتفيصريعتقدمحدوثالى،أيضاوالتجارة

-بحاالفردىالتملكحقوالى)معاالمجتمعواراضيالملكيةالأراضيفيفردية

.(لذلك

الحاجةوجودالىبدورهالفرديةللبيوتاتالأقتصادىالتخصصادىولقد

.المراباةرأسمالظهوروالىالأئتمانا!ا

أصبحالجنوبيةلارسامملكةحمورابياقنتحأنيحدبأنهألافتراضينبغي)13(

أعضاهمنالكثيروناصبحوبذلكللملكملكاالمجتمعأراضيمنكبيرقسم

الكلمةتكنلمالحمومعلىولكن.،شمكينم"الامنالوسيلةبهذهالمجتمع

العامةالكلمةولا،المستعبدالجنوبيسكنفود"لحبارةمساويةمشكينم

.،الملكرعايامن"
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للبيوتاتالاقتصاديالتقدماعاقلأنه،المجتمععلىثةكمارالرباكانولقد

لدىعرفالذىالنمطعلىالرقاقتصادمنمتطورظامقيامخوالفردية

.والرومانالاغريق

الى-طلمهفي6الرباضدمحددةعلاجاتأيةقوانيئهفيحمورابىيضعولم

6الاحرارالمجتمعأعضا.وجماهير6الرقيقمالكيمنالملياالطبقةبمساندةالظفر

لأنوذ)كالطر.إقمنتصففيالوقوفعلىحتميةبصفةتساعدلمسياستهلكن

الحكوميينيئالتباروالوكلاءءالكهنةمنقتألفكانتالمرابينأغلبية

لسلطته.الرئيسىالسندأيكابالملكالخاصةالملكيةالادارةوأعفاء6(لمكاروا

الموازفةع!تحاظانتحاولحمورابىسياصةكانتالشاكلةهذهوعلى

الماملينالأعضاءوحتىبل6الرقيقمالكيوصغارالنبيلةالبيرقىاطيةالطبقةبين

طريقفييقهرلاعائقاالأنغدتالاستبداديةالسلطةانغير.المجتمعمن

فردية.بصفةالرقيقلتملكالحرالتطور

أخذتفد،الرقواقتصاد6المجتمعوتركيب،الملكيةأشكالانومع

داخليةلَوىالمجتمعفيتكنلمانهالأ6القديمالتقليديالنهجمنكتيراتقترب

الاستبدادب-ةالمركزيةاستبدالعلىقادرةاو6الأستبدادريقةلتحطيمتكفي

اساصنيةبصفةيحتمدالاقتصادىالنظامكانحيث6اخرنوعمناخرىبمركزية

المركزية.ومةالح!منمانوعوجوديفرضالذيالانهارريعلى

ثكليطأخذتالتيالاستبداديةالمركزيةالملكيةكانتالأصاسهذاوعلى

تركبي!ط-"ررفلقد.ونموذجيةضروريةظاهرة،حمورابىح!3عهدفيهذا

فعمطابقةفي6للملكوتابعينللمجتمعأعفاءالىالمجتمعبانقساماساسيةبصفة

.للتاجاراضللمجتمعاراضالىالارضتقسيم

بصاطة"خولأللدولةاوتقراطيارقشاحمورابىسلالةمنملكاْىوكان

الملك.عنمستقلةالذولةفيحكوميةهيئاتهناكتكنلملانهكامطلقة

عليهيلماأو6اجدادهمنيرثهماهيالوحيدةالملكمواردوكانت

.ب!-ه-
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الىوالناسالارضهبصفةفييتمثلانالموردينوكلا،الفتوحاتطريقعن

لمدينته.المحليالآلهطريقوعنالآلهةكبارلدنمنالملك

كلفىممارستهعلىتحتمدبابلبلادكلعلىالملكسلطةشرعيةوكمات

السلطةيديهفيالملكركزوقد.المحليلآلههاالاعلىالكاهنلوظيفة،ولاية"

مستشارلديهوكان.والقضالْيةوالاداريةالتنفيذيةواالتئسريحيةالأمورفيالمطلقة1

لدينا.محروفغيريزالماالرصميعنوانه

قالوثاثمنالعديدمنالمجتمعوادإرةالملكيةالأدارةتركيبويتضح

شبير"المناطقحكامهمالملكممثلووكمان.الملكيةالمراسلاتمنءيماولأ

الحكامهؤلاءمسؤولياتبينفاصلحدهنالكيكنولم.شبيروم،5و،ماتيم

الملك.رغبةحمسبانفرادعلىتقرروظائفهموكانت.ينالاخرالموظفينوا

المسلحةالقواتتزعمفىتتمثلللثمنبيرومالأعاسيةالوظائفكانت

خاصين.مرإقبينطريقعن،الألزاميالحمللخدمةالسكانوتجنيد6للمنطقة

لاتمكروآ،6التجاريينالحكومةوكلاءبمساعدةالضرائبوجباية6يبيشوم،)مث

نديم،شبير"الخاصونالملكموظفووكان.النقلوتنظيم6،!هئسادينوموالجباة

.الريأعمالعنمسؤولين

شيطرةتحتلهاالتابحونوالأشخاصالمحليةالملكيةالمزارعوكمانت

وكمانت.)شبيروم(المقاطحةحاكمعنيوبانيستطيعالذى،)!ه"،شكانكوماد

i.31;,ايكالم(-بابشا)موأروآاداقليمصنةتقععمليةبصفةالملكيةالمزرعة.

هصواجبهكانالذيتمكري،وكيل5ادعلىتشتملالملكيةالألارةوكمانت

الأخرينوالافرإد6والحرفيين،التجاريينالوكلاءمنالملكيةالأيراداتجمع

الحالةوفيعينيةاونقديةبصفةاما2يجريالدفعوكمان،الملكإلىالائدين

فيالحقلهالذيففسهتمكرممما!)وكيلا)-قبلمنالمنتوجيباعالأخيرة

النالج.ألايرادمنملموسجز*علىالأستيلاء

البابلية.المغةفى"الحاكم"تحنيsakkanakumشكاناكوم()*

6.ب!--
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والجباةالتجاريونالوكلاه)تمكرواادهماْلأخرينالملكموظفيومن

الملكيين.والصناعالمحاربينكنائبيرأسالذياموري()وكيلإدوكذلك

.التاجارأضيمنفرديةقطعايتعهدون"صاتامي،ادوكان

المدينةبامينسويةمرتبطةالمجتمعواجهز.ةالمليهةالادارةوكمانت

المجتمعفيال!برمجلسيرأسكانالذي(اونوم-ري)يةالقررئشإو

بالمجلساحياناتحرفكانتالتيالقانونيةالمجتمعمحكمةوكذلك6)ضبيتوم(

الخاصة.المجلسبلجنةإخرىواحيانا

الملكيةمئساكل6سويةالمجلسمع6يطلج(اونوم-ري)ل11وكان

اعتقالاونوموالريالمخمعواجبمنوكمان.المحيةيةالادارا،مور1وعختلف

عليهمفانالواجبهذاأداءفياخفقواماواذا6المجتمعاقليمفيالسراق

.فقدوهعماالسرقاتضحايايموضوأأن

الأخرى6ليةالذالحكومةاجهزة-6الكبارمجلسجانبالىتوجدوكمانت

)بابتوم(.المدينةحارسوهيئة6)الوم(المديضةلمجتمعالشحبيةالجمعيةامثالءن

حارصوهيثةالئسبيةوالجمحية،الكبارمجلسوظائفقكونإنالمحتملومن

المجتمعلأجهزةوكان.المجتمحاتمختلفتيصواهاعنتختلف،المدينة

والخزإنة(وغيرهموالامناءالسجلاتحفظةامثال)منبهاالخاصونموظفوها

قكنلماطاولوالمجتمعاراضيمنمقسمةغيرقطعوجدتكذلك.وضيهرها

واسحة.

مزدوجة.طيعةفاتبابلبلادفيالدولةادارةكمانتالشاكلةهذهوعلى

التاجاراضيادارةواجهزةالملكيةالحكوميةالهيئاتهناككمانتناحيةفمن

عمثليمنالمؤلفةا!لجتمعاجهزةتوجداخرىناجةومن.الملكيونوالخدام

ايفا.القفائيالجهاز.فيواضحةالأزدواجيةهذهوكانت.المجتمعاعضأء

نايبدوحيثالتجاريةسيبارمددةفىمتباينةالحالةكمانتفقدذلكومع

المجتمعرئش!منصبيحتلكان(تمكورممماوكيل)الملكيالموظف

.(انومرممما)
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القضاةذلكمثالالمجتمعفىاخرىاجهزةهنادُذإتهالوقتوفى

(سوم)وال.الأخرىإلمجتمحاتفياكبارامنصبيحتلونالذين(ديانوم)

"الوآ!والمدينة6المحليةالشمبيةالجمحيةيحادلكانالذي(امبورويومكوممما)

ولم.الأخرىالمجتمحاتفىعليههيممااوسعبسلطةتتتعكانتهذهوكل

حسبوحدهمالمجتمعإفرادوعلىالمخمعارضعلىتسيطرالأجهزةهذهتكن

الملكيينوالاشخاصوالموظفينالمحاربينارا.صىقطععلىايضاتسيطركانتبل

ين.الاخر

القىقد،حمورابيبنسمسوايدونا"اوجدهالذيالنظاماهذاانويبدو

ويخرها(وبابل6نفر6سيبار)الذاتيبالحكمالمتمتمةيةالتجارالمدنكاملعلىظله

الميلادقبلالاولالالفففى.الميلادقبلالثانىالالفنهايةفىتطورتوالتى

لوضحيةمماثلةاصبحتقدالن!تىبالأستقلالالمتمحةالبابليةالمدنوضحيةكانت

المئرقية.الهلنسنيةالملكياتعهدفىيقيةالأغر،المقاطحاتلا

حمورإبىمملكةفىالمجتمحاتواعضاء6الأحرارالأشخاصوكان

بحفرآالماالىإلاولىالدرجةوفىا6الألزاميةالخدماتمنعددالىيخضحون

مختلفة.نوعيةضرائبعدةتحملوكذلك9(وصيانتها)4القنوات

فىيذهبكانالمجتمعلافرادالفائضالحملمنجزءافانهذاوعلى

الىاقلوبدرجة6المستبدالملكالىكااجبارىجماعيوعملضرائبضكل

المحابد.

الفائضالحملمنالجزءهذااستصاليكنلمالرقمجتمعفىولكن

الملكيةالادارةاداةقكنولم.اخرىطبقةقبلمنماطبقةاستغلالبانهيوصف

يكونوالمالمجتمعاعضاءوان،ذاقهابحدمنفصلةاقتصاديةإجتماعيةطبقةتمثل

الذينالمجتمعاعضاهوحتى.إيضاالرقيقمالكيوانماحسبالفلاحينيئسلون

الذيناولئكعدا،الاجباريالعملمنالنوعلهذايخضعونالارقاءيكنلم)14(

تمثيلهم.لغرضممالكيهمقبلمنيرسلونكانوا
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الناحيةمنوكانوا6تامةبحقوقيتشحونكمانوابانفسهمالأرضفىيحملونكانوا

أنفسهم.الرقيقمالكيطبقةبحديأتون،الأجتماعية

الملكية(البيروقراطية)الرقيقتملكالتىالطبقةمنقسمثراءبدأولقد

اقتصادىصراعصورةفى(المجتمحاتفىالأرقاءمالكى)آخرقسمحساب.على

.مدىابحدالىالأرتاءمنضحاياهوكانواحدةطبقةداخل

الذينالمجتمحاتاعضاءمنالكثيرون1انحطالصراعهذامسيرةفىولكن

يخضحونواصبحو!6الربابسبب6الفقرحافةالىالرقيقيملكونيكونوالم

ارقاءالىتحولواواخير!6المستديمةالديونوهدةفيسقطواثم،للاستنلال

المجتمع.فىالأحرارالأعضاءمنيحودوالموبذلكملكيينعمالالىاو6للدائنين

الأقطاعىالمجتمعفى-الفلاحون-الريفىالمجتمعافرإدكانوحينما

الطبقةكانت،(الغينبفتح)المستنلةالرئيسةالطبقةيؤلفون9"الشرقي)ْا

المجتمعاعضاءفىتتثللأالشرقىالمجتمع1فى(الغينبفتح)المستغلةالرئيسة

يزالماكانالهامالأنتاجمجهوعمنكبيراجزءاانحتى،ا"الأرقاء)6فىبرانما

البدائي.إ!تمعافيالسالَد-الأحوالمنباقيةكبقيةا*حرارابحملينتج

يقومالوسطىالحصورخلالالشرقية1الأقطاعيةالدولةفىالأستبدادكان

واالأقطاعىقبلمنالمستغلينللفلاحينالريفىالمجتمعوجوداساس.على

علىيعتمدشرقيةدولةؤىالأستباد؟(نحينفى(IQTADARلالَتادارا)

-بالظهورالرقاقتصادبدأعندما-!انواالذينالأحرارالفلاحينمن.مجتمع

.احتىالاكثرعلىللرقيقالمالكةالطبقةالىينهتموناو6جزئياالرفقاكىما،من

كما-مقيدةكانتالقديمالحصرفىالشرقي(الأستبدادسلطةفانلذلك

الىالاشارةأي،ادركسيبمحناهاالبحثهذاات"اقطاع،كممةاستحملت!)5"1(

كانواالذينالفلاحيناستغلالأساسعلىقائماقتصادياجتماعيكيان

وليس،الانتاجوسا!ليملكونلكههمي!صيدهمعلىشخ!ةبصفةيتصدورْ

المحرر-الابوينالكبأواكريبذاتالدولةبمحنى

.المحرر-المنكيةأطنرارعبمونوالتا،)16(
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المجتمحات-كانتحيثالزائدةإلمجتمعربحلاقات،الأعلىالمجتمعبجو-نقول

القضايا.ظلجالتىالجماعيةالفماتيةالحكوماتمنبهاالخاصةاجهزتهاتمتلك

الداخلية.

المستنلون*الفلاحونيحقدهاالتىالاجتماعاتمجردالاجهزةهذهتكنولم

للطبقة-الناتيةالحكومةمناخرىهيثاتوانحا6القريةفى(الغينبفتح)

الحاكمة.

ية.الاداروالأجهزة،الملكيةالسلطةبينالعااخليةالعلاقةهذهنحتبرفنحن

عن.القديمالحصرفىالابشبداديةالدولةنظاميميزمميزمظهراعظمالمجتمعفى

المتوسطة.الحصورخلالالأقطاعىالحصرفى،الشرقيةالأستبدادية"

.النوعاو6منهاالشرقيالنوعسواءالحرةالمجتمحاتعلىالابقاءكانولقد

فى.عامةبصفةالرقاقتصادمرحلةنموذجيمثل6الطبقىالقدمءن،المدني!

.الحكوماتمناخرىأشكالفىوكذلكءالأستبداديةالظروف

-6الميلادقبلالأولالألففىبابلبلاذفىحدثالذيالآخرالتطوركمان

اليدويةوالحرفللتجارةالكبرىفالمرإكز.نوعينالىالمجتمحاتاقسامهو

طرازمنالذاتىبالأستقلالمتمتعةمدنيةمجتمحاتتصببحانالىقميلاخذت

وحداتمجردالىتضاءلتفانهاالصنرىالزراعيةالمجتمحاتإما6،المقاطعات"

الاصليةالتاجاراضيمنللملكالملكيةحقامتدحيث6الملكشلطةتحتمالية

المجتمع.ارضاذ

ل!اا

اكاهـاه

س!ملم

شا

حمغح!ءلم

-،09-
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السادسالفصل

الؤسي!الآشوريالعصرفيالزراعيةالأوضاع

(91دا)9و!رنوفد

!!

الارضملكيةالىتشيرالتىالو،ئقالى،لظرتماعام!وظين-!ط!نما

قانونيا)؟(سجلايدنامتناولفىلأنزلك.الوسيطالأضورممماالحصر*فى

واكث!ر6(الاخرىالأضياءبينالأرضملكيةقضية-مجزءوهو-يحالج!)

وغيرهاالرهونمحا.لاتوثائقمنوعددا6الارضشرإءمعاملاتءنعشرةْمن

صورةنرسمبانلناتسمحالمصادرهذهفكل6)2(المنقولةغيرللاموالإبالنمبة

تقريبا.شاملة-

ف!1(

)2"

KAVالاعداد.أثورفييةالمسماراتباالكتانصوصيدر!ثرومؤلفألى

.ج،و،درايفرر..جقبلمن-لاهلةوالترجماتالمعاملاتنثصرت1-

3591فىاكسفوردفىطبعالذي"الآشوريةالقوانين"كتابأما.مايلز

قوانينيمثلالنص-لانذا11ماوهيعليهاالمختلفالقضيةيسىلمفانه

سوابقه.أوالاعتيادكطللقانونرسميةغيرخلاصةأوللكلمةالصحيحبالمعنى

الثانيالقرن1الىيرقىالقانونلكتابالاصليةالنسخةتأريخانويتضح

،12الشرقية1القوانينسجل:وايدنر.ف.يانظر.الميلادقبلعثصر

هذهوبصضالقانونكتابنصمنقطعالىبالاضافة46-54ص37!1

الىأيعودفانهذاتهالقانودقكتابأمااقدماكئر!ثرويدركتابفىالقطع

المحرر-مدنيةدولةتزالماأشورفيهكانتالذيالوقت

والقسم،الآثموريالقانونئصوص:ايشغاى7"!فىمنهقسمنشر

وديفيدابلنغتن!اولوقد.الآشوريالقانوننصوصشرويدركتابفىالآخر

فيابلنخوكذلكالآشوريةالقوانينئصوضكتابهمافيالنصوصمن-لثيرا

NKRAأفىو-لوشيكر+Aأ

ب!-91-
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الضواحيفىوجدمنها)3(القائمالجزءبالأحرىاواشورمدينةعدافما

والقرىكاالصغيرةالمدنمنعدد،الوسيطالأ!ثورىالحصرفىباشورالمحيطة

غراروعلى.ايضا"ألو"مدينةاسمعليهايطلقكانالتىارعالمزامجاميعاو

"الهظماء،مجالسالمدنلهذهكانتالقديمالاضورىالحصرفىذامااضورمدينة

يمارسالتأكيدوجهعلىكانوالذى(انوخازممما)الرؤساءأحديرأسهاالتى

.)4،يةاداروظائف

الأصليةَالقريةإوالمدينةالىمقسما(المصضعي11)المدينةاقليموكمان

خارجتقعالتىالأرضاو(الياوغور)المزروعةوالارض(الوكبل.الو)

و؟رزلئ!(اغرببلكوس()ْ=ككار)الأحتيارو(والارضإكلياينا)التحرية

ابلنغكتابانظر.الاخرىالآشوريةالمدنفىأيضامشابهةحالةوجدت)3(

.215الآشورياالقانوننصوص

6مادة)ب(القانونكتاب)4(

(.مزروعة)قطعة)حقل(بمثابةتترجمأنيجب)اكنو(كلمةانئقالو!تبين)5(

بساطهبكل)الارض(تعنيفانها"ككورو،كلمةأما(الزرعتحت)قطعة

القاحمةالبيضاءالارضذلكأ!منا(المزروعةغير)ألارةلىخاصةوبرصفة

174،175الآشوري"القانونز!موصابلنغ.،اوتوباشيككورو!

منأصل.،اوتوباشي"جردتلمإقد.وغيرهاللبناءمواقعبمثابةاستعمنها

!المكاتايخو(1)باالاراميةالكلمةمعقازنهافقدابلنخأما،بشبم"الكلحة

.المهملة،إالارض5هوالمقصودالمعنىفانالحالتينكلتوفى،المكشوف

344،35-.و335-336!!ولولنجوشي،"ككاريثةالحدالآشوريةوالكلمة

المستعملة.غيرالمجتمعأرض)تحنيككارانيفنهذاوعلى.الممنىذاتلها

المدينة،قطعة"بأنها-لكاراليلعبارةابلهخترجمةأما(الاحتيا!أو

بديلاتكونأنيمكنككاراليان-ليفتوضحلاانهاة(هصه)"ول!

ابلنئانذلكمثال.تماماعرفيةترجمةوهي،هشترىلحقلعنهمعدلىلا

--بتيقراانهأ!ط).ني(اندوبيتياكئايكي1)شوشيعبارةترجمقد

الهاوغورالياركاكااولواوبوريأوغسكيريوي-اد(ني-ان-دو

وأرضىالمحصنةالمبنيةالارض،الحقلمنايكوستونبأنها(قاتيرااورإو

أرض.،الحقلأرضأوالمدينةقطحهأووالبئروالحقلالقمحتذرية

االحقلأهنايكو)ستيقتكونأنيجبالتر-صةانوالحقيقة."البراتيتي،

الاحتياطية،المجتمعأرضأووالبثرالحديقة،التذريةأرض"دنو،ابيت

هذه.الاخرىالنصوصأكدتوقدالمجتمعبراتيتيمنالمزروعةالمنطقة

هذ2منالفصلهذافسيأتيماأنظر)دونا(لكلمةبلنسبةالترجمة

.الكتاب

ب!-39-
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.6،)كوتالوإ(ةالخلفيةالأرض1

بالحد)تحددانيمكنا!رضانله)5مادة)ب(ا-لقالونكتامنونمرفص

Tahumu Rabi' u Sa Tappu' iتابوئيشااورييتخوموأ(للثمركماءالاعظم

.صغيرةحدليدالىتقسمالتى(بورو)القطعضمنهتقعالذي

تخصالقانونكتابمنالفقرةهذهبانرأيهعنالباحثينبمضاعرب!قد

.7"لهمةفر؟يةبقطعافرادهايحتفطالتيالموسعةالحوائلالىتمودالتىالأرض

القطع،"هذهانفىشكادنىتدعلم)8(الوئائقلأنمغلو!الرأيوهذا

ساحة.اصةهـ5قطعجهلمةمنتتألفوكبيرةكانت

الأطيماداخلييحدد،الكبيرالحد"باننفترضانحقنامن!ن

الخرقعقؤبةفانالقانونلكتابوطبقا،قطع"الىقسمالذممما"الو"للمجتمع

وكانت6جلدةخمسينالصغيروللحد6جلدةمائةكانتال!سيرللحدالمنحمد

.القانونكتابإليهاتطرقنوعهامنعقوبةاقسىجلدةال(ئة

شراؤهايمكنالموسمةوللحوائلللافرادالمملوكةالأراضيقطعوكانت

فياليهايشارالبحثموضوعةالقطعةحدودتبهنلم-كقاعدة-ولكن.بيحها،و

،)9"الكي"انسْاك"يأخذويختارد!انالمشتركماعلىوكان.اكصاءأوالبيغصيغ

!لفي"تللوكوفىو،ككارالي"للكلماتعنهمعدىلاالذيالاستعماليانظر!6(

1وفىناحيةمنوغيرما،147،151 off' KAJاخرىناحيةمن.

.303صولLومايلزدرايفر)7(

164فياشيرذلكمثال"8( KAJخربيتى(الامامقطحةفىحةلبيعالى(

فىنثمرت215لههـأابشغ-لتاب،ثتتمثلأكثرمحددةقضاياوهناك

وعنمالكيها،فوقفما)ايكو(2منالقطعتحداديتراوححيثخطيةنسخة

المستعملةالعلامةانولو،ضور-أمابورلئىابالكمماتاعقبواالذين

ناوأعتقد،بئر"أي،بورو5وتقرأ(!(uبو)((Bلأبو).صهف

تترجمأنيمكنوبذلك،عولولأبيبور"الصوتيةالقراءةالامكانْلقبل

معنىلالهااخرىترجمةأيةانوا،اشور)بور(القطحةداخل"بأنهاالعبارة

)خوريبي(المجتمع،5ثانيةعبارةتأتيالاخرىالقطعبحضتعدادوبعد.لها

http://www.al-maktabeh.comب!--ب!9



تظهرقدالتىللحالةشرطاالصيغةتكونماوعادة،شراءهايريدالتىالقطحة

ففى...الخاصةالقطحةبلمكبتحويل"ايشاليملا"إشتريا"يقنعلم"اذافيما

تعوداخرىارضاية1من)أ(اماملائمةقطحةلهتعطىانينبغى-الحاهذهمثل

احتياطية-ارضاو)كوتللو()19(خلفيةارضمن)ب(او1()ْالبائعالى

.(اليككارا)1()2للمجتمع

لأعادة-دور.ر-تبصفةتض!عالأرضكانتاالاحتمالاتجميعوفى

.الذىالسببتوضيحالحسيرمنلأنهذلك6الاقلعلىنظرياولوتض!يصها)13(

3(0000اب)(ان....)اشور(الحاكمان)أووالرئيسنينوىفى

نو(أ-زي-خاان)(شور-أنا-اب-بي-دي-)خو

الاعتيادية-التهجئةمع)الاراضيقطعمنمماثلةقائمةعلىالاطلاعولغرض

14!انظر،دو-او-بوأللعبارة KAJو-تلكAV!شرويدر

.125-912آشورفىالمسمارية0البهتابات

ايلا-ل!ما!انساكالفقرةعنهنتحدثالذيالصمنفمنالوثاؤقبيننجدلم)!(

51و481،051،531،541لولولفى oبشكلو051ث!ولءأ)ثولكن

سلفا.تختارالارضقطعكانت،54صتأولولأابلةخلرأبم!مناقض

كانت154و148لول!أوفى.015صNاطr+أكوشيكرانظر

موجودةالفقرةهذهانحيقفىتقريبامحدلبأيقطعالىقسمتقدالارض

153فى AJكوتللو(المنلارضعنهمعدىلا،اختيارحالةفى1هوه(

.سيختار)انهأياشاليم،اشبانانساك1هي153(3!فى)الصورة

حيثماقاعدةالاختيارحرية!ثرطنعتبوقدوهاكذاراضيا(وي!كونويأخذ

KAJالوثيقةفىأما.(سيأتيفيما)انظرالمجتمعإأرضمنقطعةبيعت

ذلك.ابلنخيعتقدكمااختار"."انتخبتعنيلا)نسكو(كلمةفان015

تمقدالقطحةلأنذلك(05صالسابقالمصدر-لوشيكر)"مختار"وانما

فهوالقطحةسعرمعدلأما.قبلاوقعقدكانالاختيارفانولذلكرهنها

الحقل.1من"ايكو،لكل(Minasمنا)أمنانعثمرة

)1.(7154 . NIA A

)111(6 !، J1،151،153،155ير

152لول!ئه)12

توضيخيحاولفلمانجلنغأما.الرأيذاتالىيميلكان-لوشيكرانيبدو)13(

أخفقذلكمعولكنهكوشيكرالىعامةبصفةالقارىءيحيلفهو.النصوص

اليها.كوشيكرتوصلالتىللنتائجمطابقةترجمتهيجعلأنفى

ب!-14-
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سيحصللمالتىالفرديةالقطمةتتبيت6جداامحامدةابدايةمنذالمستحيلءنيبمل

.المشترىعليها

تتغير)14(لأ(الكبيرالحد)داخلالتخصيصاتاوالقطعانوالوإقع

ايةفىمؤكدةغيركانتالتىالفرديينالمال!!نقطعمواقعمستقبلان،حينفي

النتيجة.ذاتالىتشير6احظةا

فىثبتتارضقطحةباستلام،راكيايطَونداانمنالمئترىيشعالذىما

المجتمع.منجانبمنالأعتراضاتبعضيثيرقدذلكانالواضح؟المعاملة

المجتمعارضمنتقتطعانيجبالبديلةالقطحةانهىالواقعةالحقيقةلأن

وا(البائع)الأفرادلاحدالحرالتصرفتحتقكونانيصحبالتيالاحتياطية

ايضاسببهناكيكونانيجبانهاممما)الصدفةبمجردلش!الحائلةكلحتى

ليسالمشترى.إلىْتقولمثبتةفقرةعلىتحتوىاعتياديةبصفة9(()ْالوثائقيجمل

حفرةاوبئرا6جماعيةلذريةارضاوطريقمنقطحةاختيارفىالحقله
يضمنوبذلكغيرها)79"اوالتسهيلاتهذهمثلاستحماليمنعاوللري)16(4

.(برمتهالم!خمعمصالحفىتتدخللأالمحاملةيان

المعاسلةفشر!انيمكنالقضاياهذهكلفىانيبينانالىالمرءيتوقوقد

وضحواقدالقع!مىالمحامينإنومع.حسبقحفظاتوفقالأرضقطحة-بيع

أتذا)الصمةشابتخ!مأبوروالص!صأس!اءمنمذايستخلصأنيمكنء)14(

بأنابلنخقولكانفاذاخربتيشابونيبوروالعبارةايضاانظر.الحفرة

لانهمصيبذلكفان)صحراء(يعنيوانماصحيحااسماليس)خربتي(

اليهااشيرقدمحد!دةلقطعةالمصاقبة"الصمص،انحقيقةمنأيضاتأكد

و-لانت.148اثط!انظر.موقعهاتحديدلغرضأرضيةعلاماتبأنها

913مضحددةالصمص KAJ

2ْ6ص481ْ،51لحهولعداالبحثموضوعإصنفاشراءاثكلصيغ.)15(
.6ملاحظة

1ا)16( 54 ، 153 ، 1 52 AJ155ء.

)17"151 ، 1 46 J.
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بصفةامامناالمطروحالشيءانالأ6بيعكمحاملةالنوعهظثلمدالجةصيفة

.8؟()الالشالأستحمالحقتحويلهوعملية

وبصفة.بلحسباسم!ليسالاراضىتملكفيالمجتمعاستمرولقد

داخل)ا"ما)9قطحةأخيارفىإلافضليةلهالمشترىانصحيح.ايضاعملية

*القوليملكالذىهوالمجتمع1انالواضتحانلإلاالبائععائلةاملاكحدود

يلها.خويرادالتىالخاصةالقطحةنوعتقريرفىالفصل

مشروطة.بصفةيعترضانيستطيعالمجتمعكاناذاماقررانالحسيرمنان

!عحكمناماواذاcالحقIaمثليمدكيحدلمافهيبدوولكن6ذاتهاالمحاءلمةعلى

عاىالحصولفىإضترىاحقحولضكايتدعلمالوثائقانحقيقة.نذلك

!عاعتراضاتخالكتكونانفلابد6للمجتمعالأحتياطيةالارضمنارضقطحة

الاصل.فىفيهايفكرالمشترىكانارض؟لممةتحويل

زضاياْفىمطاقكمالكتمعالمبالىبالنظرالمجتمععفووضعفانوهكذا

المرابين.احدلوضعمماثلاكان6إرضبيع

بى2الاركانتاذاعماالصائبةإلاشارةهيللضصوصالمهمةالسماتءن

ذلك.للبائع(تواماث!)مشتراهاو(زتو)موروثاهـلمكاتحويلهايح!رىالتي

)زتو(ا!حتجدهاوالأفراداحدوالدقبلمنشرأؤهاتمالتيلى2الارقطحةان

شى)و(زتو)بينفافرق.ذلكاعقبتالتيالأجيالانمماعوروثهحصةاي

مزرعهمنجزءاكانتالسابقةالقطمةانمناحتمالاكثرع!يتألف(اماتو

.للمشترىخاصاملكاكانتالاخيرةالقطعةانحينفي6للعائلةعامة

وكانه.عاملةبصفة017،171،!716!أالرقيقبيعترجمةانظر)18(

الامورمنبساطةأكثرنهجمعمحقدةقانونيةظاهرةملاءمةنحوالاتجاه

9بالائتحان(البيعفانهذاوعلىوالبا،لميالآشوريالقانونفىالنموذجية

37كتابهفىرفتين.ب)1.القروضقبيلمنيعتبرانكاناللالهوالندر D

.373صهص

ذللُه.بينكما-أيضااستعكلالذي،نسكو"موالبحثموضوعالفعلان)91(

اختيارثالاكبرالابن-قالىللاشارة38-!3صNKRAفىكوشيكر

.(1مادةبنونالقا-لتاب)الارثمنالاولىالحصة
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ي!نلم6لديناالمتوفرةالنصوصمننشنتجهاننستطيعماوبقدر

دليلوهذا6"تواماشي"بيععنابدايختدف،زتولالبيعالقانونيالتأثير

فها5الىيستنديكنلم6بيعهايرإدقطعةخديداستحالةبانمقولتناعلىاخر

الملكيةتؤلفكونهاالىوانما-ذاككوشيكرلحتقدكما-للحائلةجماعياملكا

ية.القرلمبتمعالحليا

اعضاءمنواحدايصبحالأرضمثصترمممانمانبينانالمهممن

منالشراءبواقعسجهاتموواشتراهاالتيالةطمةكانتاذامااو6الم!تع

المجتمع.أرضاختياطي

ملاتالمطدامتما6الاخيرالأفتراضتقبلالىيميل2"؟وشي!هـ)ْكان

اعفصا*منواحدايصبحقدالمشترىانيظنفهو.المحنيةهيالبحثموضوعة

انه"تقولفقرةعلىتحتويالمماملاتت!ونعندماو؟احدةحالةفيخمعالمب

!فياماعليهاالحثوريمثَنالفقراتهذهفمثل."ايلاكيآابا"ويأخذسيطلب

تحويلاو،(مادينجبايةحقذلكمثال)التخليحقالىتشيرالتيالوثائق

منقطحةاستعمالافيالتاليةالدورةلكتكونانقالقذلكمثال)حقوق

.(ملكيةارض

القانونيةالنصوصعنشرويدرمطبوعفيادرجتالتيوالوثائق

بنفسصبتلكنهاالاخرىالوثا*!عنتختلفواقي0176رقمالاشورية

الملكيةفيالمشاركةحقتخويلتتناولبانهاكوشي!سقبلمنلْسرتقد6التحابير

الموسحة.لامائلة"الحامة

الخطأبانيبدشلانهذلك.هذاكوشكررأىمعنتفقإنالمسيرمنأن

احا"للةا"ايلايةالمقارا)ثصكةلاانواعمنحسبواحدانوعارؤيتهفييكمن

.2"1الأقليصي)والمجتمع،الموسحة

.!4-48صرقالساالمصدر)02(

عضوبينيفرقالذيالآشوريالقانونبكتابأيضاهذاتوضيحتم)21(

ب،35،48مادةأ(ولطولأ-و)"أخا!يدعىالذي"الموسعةئلةال!"

!هههَى،
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اا!بمجردل!ىتحديدهايجرمممايحهايرادالتيالأرةىقطحةانوالواقع

للبائع"اماتوأيناش1لا6،مثصتراةفماارض!او)اينازتى(،ثهمورو!حصةفيققع

."الياوغراينا5مالمجتمعمزروعةارضءخطقة"فيأيضاقعول!كأ

التيالارضانحقيقةالىابالنظرالمصيبمنفانقبلاذلكالىاشرناوكما

لأتحددانينبغيحسبأالموسحةا!ائلةاارضالى)وليسالم!ضمعارةلىتحودالىك!نت

يعترضالتيالحالةففي.البيعفيهايتمالتياللحظةفيالارضهذهحدود

فأن6المعامدةنيحددتالتيالارضبقطمةالممثتري1رنحاعلىالمجتمعفيها

لمجتمعالاحتياطيةا،راضيمناخرىقطعةعلىالحصوليستطيعالمشتري

ضدالنقضحقلهاانتيالهيئةنوعيةالىوضوحبكلي!يروهذا6القرية

.الأرضخويل

لنايسمحلأالبارعالقانونيكوضيكرتحليليدعالذىالسببهو!!

تضمن،الأكيايناساك5عبارةتضمالوئائقالتيانموادهانتيجةباستخلاص

المجتمح.اراضياحتياطىءنالارضقطعةسحب

المزروعةالارضمنجز،توْلفتبقىالمشتراةالأرضاناسإقعوا

يحددانيمكنلا6قبلمنذلكاستخلصكما6عبارةوهي"الياوغور،)

تجحلالمجتمعإراضيمنارضقطحةسْرإءاناعتقدهوالذي.بيسرهوقحها

لاحدشروعإمروهو)التفريقمنالرغمعلىالمجتمعفيعضواالمشتري

."المشتراةالأرض!و،الموروثةاصةال!بين(الاجيال

اصحابمحاملاتفيتذكرالمشراةالارضحدودتدلمتماماالسببولهذا

وكان.8مادةب)تبحو(!رفيقا،يدعىالذيالمجتمعوعضو(ا-4المادة

18مادة)بالمجاوريناختصاصمنالرلى ، 1 Vآخرعلىالنتيجةتآكيدوهوأ

المجتمعلصالحكانانهوهي(314صسبقماانظرا)اليهاتوصكالتي

وعلىمختلفةتحفظاتعلىالشراء1معاملاتتشتملأنالعائلةإصالحوليس

سبيلعلىتتضمئالتيالعامةالتسهيلاتالىتشيرالتيالتحفظاتالاضى

152،154،155اري)مجااوول1AJ)زرو!:(الريقنواتالمثمال

146"نخلو"،الموسميةالمياه KAJ151و.
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في6التاْكيدوجهعلى6يدخللأالمثشرىانغير.،الموروثةالحصص"

البحث.موضوعة،الموسحةالحائلة"

بينكمافأنها،ويأخذسيختار"6،إيلاكىانساكلاعبارةالىبالنسبةاما

يوضحوهذا.الموسحةالائلةعنالمثشراةالارضقطحةفصلتفترةلى6ذ)ككوشيكر

بالنسبة)ب(القانونكتابمنالاولىللمادةطبقا6العبارةذاتاستحمالسبب

الاخيرةالحالةففي.،الموسحةالموائل"لأ!ىالمشتركةالأملاكقسيمالى

بقيةتقسمحينفي6الأولىالصة،يأخذ"والحائلةاعضاءاكبر1"يختار"

القرعة.طر(يقيط"عنتوزيتمويةمتساوإجزإءالىالممتلكات

الاشورممماالحصرنمماالمجتمعاتاصولنتلمسانهناالمصيبمنيكونقد

مدينةفيعليهاعثرالتيالوثائقافيذكرهاؤردالت!المجتمحاتف!صيعالوسيط

إسمالاحيانبعضفيوتحمل)22(المدينةمنجداقريبةامكنةفيتقعآشور

مننوعمجتمعايإتيلوءثا!الو.3محدادينو"مجتمعامممااديني،231"شا"الو

وخ!رها.لتيلو،)24""!ئاالحبارةاستحمالدونءنوكذلكاتيلو،-الي5

حصصالو،م!غورداخلتوجدانهوهيالقائمةالحقيقةمعهذاقارنامافافا

ناالمستغربمنيكنلمفانه2(الامثخاص)ْباسماءسميت"بورو،بالقرعة

)زبت!أوسبت!كه)الالمجتمحاتأحدقبل-ءنخاصةبصفةهذاقحثيلتم321(

1 v4 KAJ1انظر RLA178،52ص

)23(AJ!دادامجتمع5اداشادإالوانظر.وغيرها164،175ط،

NIA KAJ

.156،اtot،!ائأ)24

154"بوايششابورو"ذلكمثال)25( KAJشور-1)د("بور)1(م

؟لقرعةالحصصعلىاطلقاخرلىحالاتوفى.215ث!ولول.(.أ.

5"الحفرةذاتالحصة05محليةموادأسحاء 148 KAJالصمة

انظر1480ل!*"...امام"صة،9،164!ماأ؟الصحراوية

خندقمجتمع5،امي-غتىال5نظيرمنالمجتمعاتهذهمثلأسماء

!هههه!

http://www.al-maktabeh.comب!-91-



طبقابالقرعةممتلكاتهاقسمتموسحة"!عؤأللإلأصلنمماالمجتمحاتهذهخءن

نتحدثالذىالمصرفيوجدتبينما6)ب(إلقانونكتابمنالأهـلىللمادة

اصغر6"زتو،،موروثةحضصبالقرعةوزعتالتيالحصصهذهداخلعنه

.متأخر)26(اصلمنموسحةائلعوام!تلأفراد

المزروعةالأراضيءناحتياطيهنالكيكنلمانهاليهالأشارةتجدرومما

نافيرأينايحززوهذأ.مباشرةبصفةذاتهاأشسرمدبةمجتمعيخصوغا:و(1)ا

تطورتحين6جديدةقرىظهورالدقةوجهوعلىبل"الموسعة"الحوائلنمو

المدينةاسوارخارجتقعالتيالمناطقفي6اسواهـالمدينةخارجالأمنوازدادالدولة

مدينةمجتمعتفككحدوثعنهنجمقد6المزروعةالاراضيمنمقربةوعلى

الموسمة.الحوائللنمونواةكاتَكااصغرريفيةمجتمحاتالى1القديمآضور

الآشورىالمصربدايةمنذكانتآشورمدينةانالخاصةميزتهلهومما

."المجتمعمدينةاخلإهيالتيالمدينة5اىالي،تبىال!تسمىاسسيطإ

المجتمحاتعنالأصليةالمدينةانفصلتعندما)الأسمهذاظهرو!بما

الأكير.المديضةمجتمعمنجزءاتؤلف؟نتوالتيبهاتحيطالتيالريفية

27(.)الموسحةالحائلةمنالريفيةالمجتمحاتتطورفيمستحيلشيءيوجد19

معينةإحوالعلىيحتمدالرىمخمحاتقيالريمْيةالمجتمحاتوجودلأن!لك

انقسامهافانلذلكش.الريلاعمالالجماعيةالطبيحةعلى6اكثروبصفة6للانتاج

الارضتحتأنابيبلهاالتيالبئر"مجتمع،رتيتىبورال!"،"القصر

C11"المجاريأنابيب!مجنمع،"بيتى!ال،وصاك()هتا KAJ.

تحتللرياقنيةوجودعلىللتدليلأساسايعطيانناالاخيرانفالاسمان

ستروفالعلامةذلكليبينكما،العصرهذاخلالآشوربلادفىالارض

بلطف.

315،!154لول36! ، f11.

منلناعرفتقد)بيتو(بابلبلادإثالمماثمةالعائليةالمجمعاتانالواضح('7)

المجمعاتوكذلك.تلاهالذىوالحصرالكشيالعصرفىالحدودأحبر

المحرر-يليفيمايانكوفسكامقالةأنظر."ارابخا،ت)دمتو(العائلية

03ب!--
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منطبيميايحتبرالتطوريةالأسسمختلفعلىجديدةمجتمحاتالىوتف!جما

ية.النظرالناحية

مباشراانحطاطابالضرورةيحتبرلاانينبحيالشرقيالمجتمعانيفيوهذا

البدائى.المجتمعع!ن

الأفرأدبمضانحقيقةعنطبيميةصفةالأراة!قطعوشراءبيعوقدْج

28(مجتمطتاةجملةفيالأراضيامتلاكمقدورهمفيكانالحوائلإو

الريفيفالمجتمع.تمأماواضحةالأرضملكيةمنالفجةالطبيحةوهذه

يمارسالتاكيدوجهعلىكمانالريفيالمجتمعانبل6حسبوجدقديكنالم

الأفرادوليس92()الموسحةالعوإئلوان6الأرضالىبالنسبةالملكيةحقوق

فيها.المرابيناواضيالأراملاكوطأةاعتياديةبصفةتواجهكانتالتي.هي

حدودهاتحديددونتحويلهااوالاراضيقطعبيععمليةتطبيقان

دليل6غالباساويةبقطعلاستبدالهااحتمالوجودالدوإمعلىيبقىيحيث

يثة!ظاهرةتمثلتزاالماالارضؤشرا+بيععمليةانعلىدحضهلايمكن

قدالسلعاقتدادكانلوتستمرانلهاكمانماالحالةهذهوثل.فسبيةبصفة

بابل.بلادفيالحالعليهكانتمثلماكثيراْتطور

فيواسعنطاقعلىاراضيععميةالوثائقلناتبينذاتهالوقتوفي

البمضانعرف)وقدالثراةمنجدامحدردةطائفةقبلمنمتبا.بنةمجتمعات

القديمةالزراعيةالظروفإن)نايوضحوهذا.3((قيْالمرابينمنكافوامنهم

.والانحلالالتفككرقطرفيتسيركانتآشوكأبلادفي

17!ادد(كدين5،و-لوبى،ين!ادبيينالمرا2ئلةعاذلكلث)28( KAJ

2()t4صسيأتيماانظرملحوظاكاناعوائلاهذهتفككنحوالاتجاهانولوt*I

يشتريانكانااللذيند،«ا"كدينوولده،كوبي"ادينبيضهممنكان)03(

وثائق.عدةمنذلكيتضحكماالارض

ب!-92-
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نستطيعوالذكما6قبلاوصفهتمالذى1الأرضتحويلمصاملةطرازعداوما

طرازوجد26!)31(للارالفلاحتملكصيغةمعيتماشىكانبانهنحتبرهان

برمتهاالزراعيةالمقاطماتبيعتسجلاليالوثائقعنهكشفتالمحاملاتءنآخر

949(،والبئر")ابدنغمنها،الكثيرامالقدي!6اليككور6يةالتذرواوض6"الحقل

الحقل،1565(دلنغ)0001،واليلَكور،الآباركاالبمص؟ْبنءدنواء"أليت

اء016()ابلنغ،اليلَكوراو،البئر6ابستانا،التذريةرض16دنو6البيت1

دنو،6الحقل1625()ابلنغ"البئر6البستانكايةالتذرارض6دنو6!الحقل

،البستان6يما)كلَاءراوالتذرية"أرض7796!)إبلنغالتذريةوأرض

147(.)ابلنغ

مماثلة.رهنعملياتايضاوجدتوكذلك

في6اكبرالمماملات1منالصنفهذا.فيبيعتالتيألاراضيساحةكانت

حواليكانالأراضيمنالأول1الصنف.ساحةمحدلانالىالوثائقتشيرحين

)18(ايكوستونمنهاةالوا!مساحةمزارعنجدفهنا."ايكو،عشرخمسة

1(هكتار،نوعشرخمسةءن)اكثرايكوتقمنواكثر069(ابلنغ)امكتار(

تبلغكاملةعزبةنجدبل779()ابلمغهكتارا()ثلاثونايكوومائة479()ابلنغ

حواليبر:لفمااي569()ابلنغالقصديرمن"كالين،وثلاثناربعةقيمتها

حوأليكانإلارف-.ىثهنمعدلوانءغالباأيكومالىإوهكتار.!-65

الواحد.للهكتارميناسثلاثن

المساحةأبلغحجماْاصغرةطحاالحزبهذهجانبالىنلاقيانناصحيح

.176!9146)إبلنغاي!وثلاثةمنهاالوإحدة

Dunn"دْدوا)؟لممةعلىالأهتمامنركزانلناينبغيهنا

الوثائق.فيتردماغالباالتي

8بقليلو؟صفهكتارمن)أكثر)إلكو(خمسةالقطعحجم)31( ، 1 4 KAJ

1)هكتار()/2ايكو 0 ، 151 KAJ(هكتارات3)يكوا

يكوا7531،03!كاهكتار()/3يكوا481،051،521،21

32(هكنارات)! 1 46 KAJنصوص:بك-اهكتار()3/!يكوا

.151صالآشوريالقانون
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الحمارنةتلفيالجديدةالقانونية"النصوصكتابهفيكوشيكرالىفطبقا

الكلمةتهحئةالوثاشفيضادف،رأيهفياللنةشارىالذ45)!(
ع.-ىو

اكلمةاصادفلمفانا.ابداصحيحاليسالقولهظفمثل.،لونْ-د،

مزرعة()وربماقريةاىدنو"ل15عبارةباضتراكالاالمحددةل،15كلمةمع"دنو،

.ا،،)أ("دنو،ةعبارةمع

دئو،ةيتو"عبارةقرأاناحتمالأكرعلىينبني(دنوبت)منفبدلا

.()32"فيهاوصلادا.ةدونالكلمةفيودنوبيت)

.(دنو)للكلمةمرادفة(دنوال).البارةإنيبدواخرىناحيةومن

أصلم!صانالىللاشارةتمييزدوناستعملتا!الكلمتينفانالامريكنومهما

تطقكانتدنوالأودنوفالكلمة.الونائقفيذكرهموردالذينالأشخاص

فيخدمثلاوهكنا.امتلكهأوالموقعذلكاسسالذىالشضعلى

(1؟.ابلتغ)سرزيان6عربودنومن؟ابنادزوخج"عبارة(53ابتغ)

المدينةمندنومنكاهنببنأ(109ابلنغ)6اسوسيادنوالمناسوسيادانيه

(157ابلنغ)(نينوىمناطنمواأي)نينوآيادنومنأبنأو)3،(الملكية

.،ببنبدنوالفيهايقعالتي....ككوروارض،

)ايد+خوالكلمةمعدنوالكلمةيقارنحينمصياكانكوضيكرانويبدو

دنو،"الكلمةيترجموافه،)34"نوزا"فىوجدتالتيالضوصفي(البرج

مسافةعلىالنيلمناليمنىإضفةعلىيقععمرانبنيتلاوالعحارنةتل)*(

أسسهاالتىاخناتونمدينةتقومكانتموقعهفىالقاهرةعنكيلوثلثمائة

له.عاصمةواتخذهااخناْتون

1ابلنغخاصةبصفةأنظر001،011،1751ابلنغ311)1(( 7 oشا-لي-شا

.وكذاكذاالىالعائد2الدنو)داخلن-شانياندوال

)حقل،دنوبيتواكلو162،176ابدخودنو()حقلدنواكلوانظر3211(

لمجتمعهاحتياطيةوارض)دنوشو-،اليككوردنوأ(06)ابلنخودنو(بيت

تفهمأنيجب802()ابلنغشو-دن!بيتوفانعذاوعلى15(530!ابلنغ

.،ودنوبيته"تعنىبأنهاأيضا

انظر01للححافظاتعواصم!،نتملكية)مدنتى!ثروالىشانينشاد)33(

(،اتليلا،مدينة.الىمبةبالف44!!الآشوريةالمملكةأقاليم:فورير

)2(63صا"نعمارنةافقفىالجديدةالقانونيةالنصوص:كوشيكربم341

ب!ث!--
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محناها،منذلكيستخلصكمابالأسوارالمحاوو،المنررعةمقراوبيت"باسم

.الأفتراضهنمامثلالنصوصوتؤيد.(القوممماأممما)،دن"الجذرءن

دنو()ا-اننحرف،02رقمالأضوويةالقوانيننصوص!ابلنغكتابفمن

شو-دنوبيتومخارجحرفيا)،بوابة"و،خارجيةصاحة5علىيشتملكان

تشيرالتى(175ابلنغ)و(شاأممماموساشا-سي-با-تار)،ا-دممماأ

بولى(...،اأثأممماسامو،المواشي؟دبوابة5و،خندق5الىأيضا

كما-نا-أي!(؟جرداء)"بيضاءارض"علىشيدقد،دنوال!بانتنبئنا

طبيبةبصفةكمانتالم!شةالمزارعهذهفمئل.(تى-اوسي-بارممما-كي

اوسع."لعزباتمميزامظهرأ

ويأخذ،سيختار!القائلةالصيةالثانيالصنفمنالوثائقتحويولا

جيدبشكلالمحدودةالاثارتتناولالمحاملاتهذهإنحقيقةالىبالنظروذلك

وان016تماجيدةعلاماتتؤلفنت6Sمابئرأو6التذريةفارض.للارض

إوقع.اعلىكافدليلبمثابةأيضاتستخدمانيمكن،عا،دنو!الىالاشارة

الأولالصنفمنالوثائقفيهتؤكدالذيالوقتفي،نهالذكريستحقومما

معفةوعْيرهاالريوتسهيلات6والطرقط6التذريةاراضيان

وماءطءوبئر6التذريةأرضالىتشيرالثافيالصنفوثائقفانءاملةالمهمن

.المشتراةالعزبةمنكاجزاءضاكلها

تحدلمواما6ثابتةحدوداالكبيرةللعزباتانهوالواضحوالئسيء

كانتهذهالتخصيصاعادةإنولو)للارضالدورممماالتضيصباعادةهئسمولة

قوائمتطبيقذلكيبينكما(ظريواقععنأكثرمتأخروقتالىحتىتزالما

.3("ْالقرعةبطريقةالموزعةال!صجمع

لأن،جليةوالمجتمعالمزرعةبينالقائمةالروابدتكونهنافمنذلكومع

أممع6،ككورالي"اسم-بالعقارالخاصةالاخرىالمحاملاتبين-تطلقالقواثم

للمجتمع.الاحتياطيةالارض

،والتيالطرازهظمنللبيعصيغأربعبينمناناليهالأشارةتجدرومما

3()O125-912شرويدر،1!4بلنخا.

ب!-24-
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محددةضفةاليهااشارآصيغتانتوجد8)36(ككورالي"عبارةفيهاذكرت

الصيغاحدىوان(وبئروبستان6تذريةارضأوللتذريةأرضمنبدلأ)

.-صاحةانيحنىوذلك(مادوأوايشو)،عنهااقلاوأكثر"هوقحفظاقضع

الفرقاءةبلمنتحديدهايمكنلأالأحتياطيةالارضمنالمقتطمةالأرضقطحة

.ين)37(المتحاقد

.محتواهابترجمةتسمحلابحيثجدامحطمةفاطاالرابحةالصيغةأما

احضياطيمنتقتطعانيمكنارضقطعةأيضاالمعاملاتهذهفينجدفانناوهكنا

الصنفهذافيأيضااليهااشيرقدالاخيرةهذهوان(اوغارو)المجتمعاراضي

"ك!ورالي،عبارةتقصدهكانتمابانشكادنىهناكوليس.)38(الوثائقمن

الا.لشساصتعمالهافيحصةعلىالصولحقتحويلهوانما

وان6المجتمعارضافيعندمجةعزباتتظهرانيمكنانهيمنىهذاان

عائدةالىتحودقدفهي)93"الاراضيتوزيعلاعادةمعرضةتحدلمالعزباتهذه

الاحوالأغلبفيتطبقكاتكلمةوتلك4"،)ْبيت"أي،بيتو!وتسمى6ما

و*1(wyابلنغ)الوثائقفينقرأفانناهذاوعلى،الموسعةالعائلة"مجمععلى

.ادغلات-ماوبناء!-هشلبيشبيتوفي،بورشارممما8بيتفيارضعن

الوثية4فيذكرهوردالذيبيليابنببورشاريتحريفهتمقدهؤافبورنارى

."زمويالااخيهارضفي،دوليال"يملككمانوالذي(175ابلنغ)

.156و111914.،147ابلنخ)36(

البحتمرضوعةالفقرةاعادةيكنحيث016ابلنغ1فىوردماذلكمثال)37(

،كالىيعودأولاسيعودذلك،كلكشالاشواواباشيةالنحوهذاعلى

بالذاتالقطحةتلكسيتسلمالمشتريبأنضمانايعطيلاالبائعانأي

المعاملاتهذهمثلاليهأشارتالذيالشيءانغير.المعاملةاحددتهاوالتي

إالاحرلىبلللمجتمعالاحتياطيةالارضمنخاصةقطحةنق!ليسفحلا

.الارضهذهاستحمالثالمشاركةصتنقل

(TA)يبر.فيماعليهاتطلعأنعليكوالتي177ابلنغالوثيقةعداام

القطعة.موقعلتحديدالزراعيةالعزب!ذهمثلحدودأستحْداميمكن)!3(

انهافيهشكلاومما001ابنخفى(ياشي-شو-أشادونىال)انظر)04(

بيتو()كممةانظر02ابلنغفى(يا-زي-زو-أبت"العبارةنفس

فقدالكشيالعصر1خلالالحد!ودأحجارفىالعالًلة(1)مجمع،الحاثلةمزرعة"

منفردين.لاخوةشمتركبيتعلىلمتدليلأيضا)بيتو(الكلمةاستعملت
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الئصخصنفسهوربما).ادغلات-ماراسمالوثاثقذاتونذكر

الطئلة.ذاتالىجلاءبكلينتمى:هو.(*\ابلنغ)منلنالمعروف02

الطئلةهذهتأريخنتعقببانلنايسمح(!4)الوثائقمنعددوهناك

ضخصاالطئلة!كمانفقد.(اث،ةادينو!هجتمعفياضيالأرامنوممتدلَا،تها

وكان.اريشوكولي6وبورشاري6زموياهماولأدجملةله،ابيا"لدعى

مزرعةحدردداخل)بهمخاصةومساكنالاراضيمنقطحايمتلكوند1الأوا1

منجرداهبارضواسعةمواشيساحةزموياقايضالأساسهذاوعلى.(ئلةلاالط

اريش.كوبيأخيه"عمتلكات

175،172ابلنغ"41( ، f1'1رديئةوضعيةفى175فالوثيقة.173وربما

المفيدمنفانولذلك.وفهمهاقراءتهاوتصعبجيداتحفظلملانها

كافية.ابلنغيدعلوترجمتهاترتيبهااعادةتكنولمبايجازاقتباسها

كي--ناكا-اايادد-د-دين-كيمكونوكايلو-بي-أمنوككو

-ايشاابىاوغاران-تا-ار-بي-ئيتي-او-شي-باري

-أربىباشى-تاو11موايبلياكيماراريشبي--لوشامني-دين

اياشااخيشو1زمويامتبى؟كىرلى؟كاماربليازمويااناماولتىناشوبى

زمويابتإينااماشازموياماخيمى؟شأبولى....ساموشائيادرخى11

متىمير()6اددكدينrاوابيلومزتيابيشوبولاتياتيلىماينازتىما

مارادغلاتمااماتكلكارشيايحا)مىككورياينازموياماربلاتيإيلي

ايشامونىمادغلاتمارإ؟(شامن)بدلاماراوشونىالكوشابلانىايلىاتى

ادد-لديناوابيلومياناشيمياتوناشيككاراشواتدينساددكدين

براوشابماادينواخوتابماراشالمىئخيمأناابلاتىايلىاتىماريميئمى

ككارزكوابلومخروادداو-لدينابيئيلوم.شونىككركطشيمانكاو11

ايلاكىإوأوابااوشالمونخىمادداو-لدينابيئيلوكيمواتوماشو

المقتطعةالارضان:يل-ل!الوثيقةوترجمة(اددكدينختم.بيئيلو)ختم

اريشكوبروهبهاوالتي-ادينومجتمعأرض-النهر()عبرتقعأرضمن

هذ.خارجكبيرةمواشيساحةمقابلأخوهبيليابنزموياالىبيليابن

)؟،..داوابليابنبورشارىالىالعائد"الدونى،فيهايقعالتيالارض

"امزرخو،للكلمةابلنغاهةقىإانأالخندقمنأخيهزمويا!)ارض(.داخل

-للمةمقابلخندقترجمةلغرضصحيحةغيرالحرةالولادةتحنيبأنها

مرافقها!(\ج38-93صAX،012،26قث!نظرا،رخويا*

بيتتقعنجماوالتيزمويااخوةالىأيضاكمودوالتىأمواشي....لفرض

الصةالموروئةايضاوهي،بلاتي-ا-فىتى"اأبيهمنموروثةوصة،يازمو

!هه

اكي--6ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.6ثارمممابورهوإخراخالىالمائد،دونوال"علىتشتملكمانتفالارض

بشابةتهتبركمانكلههذالكن6"زمويا"اخوةالىعائدةاخرىعقاراتوعلى

لهم.اخلَبراَاحتمالأكثرعلىيحتبركانالذيزمويا"بيت"

هي.كانتالمتحددةالممتلكاتلكن6الأراضيمنكثيراالحائلةتمتلكوقد

فيماانتقاتوالتي6زمويابنبلالى-ايلى-لأتىالموروثةالحصةتؤلفالتي

.أولاد.الىبمد

ايلىاتى)؟(بنمارإدغلاتاشتراهاقطحةعلىايضاتشتملالأرةلىوكانت

ايلى-اتىاضترىفتكدذلكعداوما.ز.ويااولأدالىاخيرانتقلتوالتى6بلاتي

ايريثلى.كوبيعمهاولادالىيحودكانحقلمناي!وعشراربعةبلاقي

ورئةأرضانتقلتفقدكابدفيماالمحائلةالأؤتصادى.حالوتغيرولقد

ثال."ضالمونخثمو"وولدهالمجاور،أخوتاب"عائلةيدالى!بيليالا

قبلاكانتالتي،بورشاريلاارضمنجزءااضترىقدكماناخوقابأنذلك

نفسومن.زمويابنبلانيأيلىاتيولدااددوكدينابيئيلومنلكل

وابن3؟أخذهاالتيبلانىايلىاتىبن.مارادغلاتاشتراهاأرض،الارض

أعطىولقداددكدينوهبهاثممارادغلاتضاعااشالتيأو)مارادغلاتمن

نخىالىالارضهذهبلانىايلى1اتىولدااددو!؟.ينابيئيلومنكلوحول

أرضهما.ثمن،القصدير)الكامل؟(بالسحر،بسعر،تاباخوبنشالمو

الصيغةهيوتلك)ورض!ياقبلاوقدتسلماقدكانااددوكدينابيئيلو

اددوكدينابيئيلوعنوعوضا.دياكونوف(-الشراءلمحاملةالاعتيادية

وسيأخذ،"سيطلبفالعبارة،.الارضهذهويأخذشالمونضيطلب"سوف

عنيضحدثالذكطالوثيقةمنالجزء1ذلكالى،حسب،نظريث،تثسير

الىأخيراانتقلتوالتيمارادغلات)3(ابنقبلمنشراؤهاتمالتيالارض

وعل.؟()بالاجارةذلكبعدعنهاتنازلقدالاخيرهذاانإحيئفى)ك(و)1(

يوضحوالذكط،تماماالحقوقبتحويليتطقالمعاممةمنالجزء2هذافانهذا

ذلكيظنقدكما)نقتنعأوالعسيرمنوان،ايلاكيأابو!العبارة

العائلةضمنمنسيكونالارضاشترىالذيشالمونخثمىبأن(كو!ئصيكر

.العبارةهذهبفضلللباعةالموسعة
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ابلنغ)"لبيئورضْ"بهونحنىالمشهورينالأثرياءالأقطاعييناحدلابنأمل!ا

إيلىأقى"ولداورثهمااضترىقداخوتاببنشالمونخئسوكان.(729

قبلمنمقايضتهاتمتإلتى،الجرداءالأرض!منجزءذلكمثال"بلاتى

مارادغلاتاشتراهاالتىالأرضعنفضلاالأخرىالمقاراتوكذلك6هـمويا

ايلىاقى)حفيدمنظلمونحْشاضترىئمومن.(175ابلنغ)الأمرول11

وفى.(163ابلنغ)اشتراهقد!همانحقلعنايكوعشراربحة(بلاتى

اخرىعائلةاملاكمنعارادغلاتبيتارةلىمنآخرقسماصبحالوقتذات

.(*1ابلنغ!

واسلافهابيياعائلةكانتالذىذاتهدينو11مجتمعانملاحظتهتجبومما

مماثل،بيت"الىاحتمالاكثروعلىالأصا!فىيحودانما6فيهطمابيويملكوت

.(الحا!الفصلفىسبقماانظر/)

فىالاراضىلملكيةالأصاسيةامظاهرواخوتاببيليابيوتاتتأريخيمثل

alCالعائلية"اليوتات،نثموءهنانلاح!فنحن.الوسملالحصرفىأشوريلا!

كمانبانهعكليهيبدوالذىزمويابيتذاكمثال)منفردةلحلاللةممدوكةمزارع

الطظةوتفكك6(البيتذلكضمنالواقحةاخوقهاملاكمع6الأكبر/الأخ

اجبرهاوالذممماألمعائلةالتدريجىوالفقر(دونىال)إلإحدوظهور،،لموسحة

اغنى.عائلةقبلمنالأرضمنالمجاورةالقطعوشراء6ارضهاتبيعانعلى

!مقرةمنثريةعلاللةالىبالنسبةواضحةتزالماالأخيرةالظاهرة1وهذه

عوأئلمنالأراضىقيعنعددااشترواالذين،نبيئورش!اسلاف6القود

.أويخرا156،%.70166%00كاا94ابنغ)6!ااتحسكمانت

ذلكمثالافضلاياماشهدتالتىالحوائلمنجملةالىالوثائق1وتثمير

"اشرىأوممار"و(.14663096001616ابلنغ)(بابا)عوائل

بيلياوعائلة(4796949،016ابلنغ)،ايحالو"و(01.6209إبلنغإ

ذكرها.سبقأضىا

باسمالمحروفةادينيولايةذلكمثالولايةاؤشخصاسمادينو)43(

المترجم-"ادينيبيت!

ب!-28-
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الأر،واضحةجدكمانتالفقرقضاياانهوخاحةبصفةالمميزوالشيء

للحائلهالمشتركةالممتلكاتولأن،قويةتزالمانتع"الموسمةالمائلةلاروابط

اكحرعلىالفلاحينبيناى(جزئيةو11تامةبصفةاما)عليهاالحفاظتمقد

اح!ملا.

وهي)ممتلكاممفانا،رضْاشتروايناونااولئكالىباخسبةاما

مباشرةبصفة-ذلكنعرفحسبما-تنتقلإخذتقد(-ضالصةفرديةممتلكات

.وولدهاخوتابالمشترىقضيةكانتا)شاكلةهذهوعلى.الأبنالىالأبمن

.6كوبيادينوولده(نبيئورش)قفةعلىينطبقذاتههذاوثلكاشالمونخش

.،)43(اددكدين!وحفيده

كمالم-الارضتحويلفىالسببانحقيقةاهميةذلكعنتقلولأ

وان،)"4(الديونهى-فيهايمضكانتىاْقفايامضرمنذلكيترا+ى

إلمرابين.مندَانواالمشترين

فىالاستحمالالئمائمةالأمورمنللقروضلَضان.ىالار1رهنوعن

الدائن.ضرفختتوضعالمرتهنةالأرضقطحةكماتفقد،(ثالحصر)ْهذا

فىءالمديناخفق1مااذالهملكاتصبحكقاعدةوانها6الأحيانبحضفىمباشرة

لها.المحددالتأريخفىديونهتسديد

شراء.يستطيحون،لذينهم،اخفوذاواصحابالاثرياءإلاناسكانوطالما

.الذىالسببذلكمفهومايصبح6مأهولةمزارعينشئونوبذلكءالأرض

عمليةمنوضوحبكلمعفاة6ثابتةمزإرعصفةلهاتتخغالتىالبيوتاتيجعل

اكثرع!كانتالفلاحيةالحجتمعاتوإن،ا"دوريةالأرةرقضيصاعادة

51.الأجر!زالمثلالبيوتاتهذ.تخضعانمنإضفاحتمال

مملوكهَ)بلشيمو(عائلةمناشترواالذينأملاككانتفقدذلكومع)43(

.151،152،153،154،155انجلنغللعائنة

.015،165ابلنغ)44(

الفصل.هذافىقليلبعدسيأتيماانظو0)45(
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علىيشتملكمان-حالةايةعلى-كأبمااو6يثخمل"بيتو"البيتكانفقد

واصلهاالحصصهذهطبيحةوقظل،،اي!،ليزتى-القصرمنحصة./

المواطنعلكيةيرثانفى(الدولةاى)انقصرحقلأنذلك.بالأحرىغا.ضين

لان6محتملغيرامر(الدولةالىا،وارثلأءنتركةايدولةثاكمثال)

وريث.دونمنوفاةحدوثاحتماليتجاوزماغالباموسعةعوالْل/وجود

يا)اغصراحصةالىانوثائق1تشيرحينما6حالتينفةىذ/كخلاوما

هذهانفىثكدنى(1يو!لا6(عمريششبيتوفيارىبورث"بيت،،في

،آخرونواقارباخوةاولأدلهكاناعارجل،بيتلافىتقهعلَانت،الحصة

.د)V،46الأومنجملةأو

وشثىشارىبوربحدالوراثةتتناوللمالوثائقفانذلكعنوفضلا

بانكوضيكر)47"اقتراحانويبد:.يتهماةىحصةعنفحدئتواْلما6-عمري

مشكودامر)ب(القانولىْكتابمنالثالثةللمادةطبقانشأتقد،القصرحصة"

موسعةاسةمنعضوكرباتحافىانهتقولا)فقرةهذهإ،نذلك.ايفافيه

يتصرفسوفالملكفان!،اخرى-زرمةايةاوا--رةعمليتجنبلبماي!"

.،يريدحسبماائسضصاك6ابحصة

كانتالهربقضاياباننفترضانعلينافانالتفسيرهذاتقباناماواذا

الىاشارتالتىالوثائقمناوبععنيقللامألأنذلك.صريحةجد

سالمة.و!تقد")8"(ْايكاكمازتى=القصرحصة!*

بع.بالتتاعمريوشمشبورشاريعنتتحدثان،175،1ابشغح!46(

.(تةالحمارتلفىيدةجدئقئاو:كوشيكرأكط)44صوللع!)47(

الوثيقةكوشيكريعتبرو021يدروثرو172،163،183بلنغا"48(

باليومتبدأ"التيالدقةوجهعلىالمجموعةذاتتضمبأنها)01(المبهمة

ريشيبنكوربباني"المسماةالمؤسسةفىSJPUسبه:شهرمنالاول

بننصير-عمورووأولادواخوتهبعيوبربرقامولقد."ايلو-باشيابن

داخلفىتقعنت!التيوتلكلحقولةوتوزيعبتقسيم،ا-ليشا-اشرر

أمامالآضالىابالنسبةمنهمواحدمسئوليةيتحممونلاوهمالو()2القرية

بافي.كوراولاد،ينوالآخربتيو،"ارحصة،شارياددهبيت".الادعاء

-.ابه!-
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4!تت!ثالذىالوقتفىإنهاهامؤإحقيقةالىالانتباهتوجيهينبغي

وابلنغ021شرويدر)والوثيقتان،القصرحصةءن729(ابلنغ)الوثيقة

اكاليزتي=قمحهمعالقصرحصة"ءناكثربتحديدتتحدثان(*ا

تتحدثلا(183ابلنغ(الوئيقةفان6(ايرادهاى)،شمااكماشياد!

حولهالتى،أقصراحصة(إيراداى)قمح=اكاليزتيشااوضي"عنالا

ايرادسوىماش!ءالشخصلهذايكنلمفاذا.ماشخصالىالملكقبلمن

يملككانالذيمومن:خماسيطرحالذىالسؤالقانالقصرحصةمن

تكنالم؟ايرادبايءلميهتحدلماذامنهاالك11يحصلوماذأءذأقااحصةا

دهبيتدااوالمجتمعافرإدقيمنتزرعانينبغيارضقطحة،القصرحصة"

.)94(؟الملكلصالحما

محددةاحتمالاكثرعلىتكنلمللارشرالملكملكيةفانألامريكنومهما

قيمايضمونالملكيةالمزرعةاشخاصاننحرففنحنهذ!وعلى.القصربحصة

البساتينعلىاوميلوا"زري!ء!الرىومدير،ان!جدو"الركأةرئيم!رينهم

بساتيناحتمالاكثرعلىهوخاالبساتينبكلمةوالمقصود(")َكيرىامل"

واخوتهاربتيوختمريؤ-لد..كوربانيواولاداربتيوختمبربربعيوختم

كاشهربماواخوتهاربتيوحصةانكوشيكرويظن.بالتحويلرضاهم

ئي،"كانوقد.الاستعماللغرضاربتيوالىانتقلتوقدالقصر()حصة

ليمو(LIMU)دائرةيمتلكانكاناكليهمالانالموظفينكبارمنوأبوه

اشتراهاحصةكانتانها1شصابهةذلكمنوأقل.914(،01)ابلنغ

اليهالاشارةتجدرومما.البائع"بيت،الىالصفةبهذهدخلالذي)ئي(جد

إبننغالوثائقأساسعلىذلككوشيكريوضح-لما-كان"بربربعيو،ان

تفسيرتحقبناماواذا.الملكيةلمعائلةالبحيدينالاقاربمن-174و8

عائلته،اراضيقطعبينالقصر()صةوجوديفسصرقدهذافان!لوشيكر

مواريثه.منواحداالواقعفىالقصركانهذاوعلى

انظر.الحثيةالامبراطوريةفىوجدتقدكانتمماثلةحالةن11يبد:)94(

نايانكوفسكاب.نبفضلمفهوماأصبحوقد!04المادةالحثيةالقوانين

مقابلالضريبة1من-لنوعالقصرأملاكالىتتحولكانتالحصصهذهمئل

.،المحرر-)المياهاستممال

.28صبلنغا5(0)
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،"تكرارا)9ْالملكيةالمدوناتاليهاأشارتالنى"اليلبّىالالداخليةالمدينة،)

.(اشور)2ْمدينةمنالشمانياقسبمافىتقعالأكثرعلىا!،نت:انها

الغالبفىكانتانهاولو(اصررلمواشي)3ْالحسابيةالوثائقتتميرماوغالبا

الأشخاصمنوغيرهمالمقاحلعاتحكاممن(Namwrtu(نمورتو!كهدايا

.وغيرصاد()ْوالأعناب()4ْالقمحمع(؟الموظفين)

ومزارعالقصرمزارعلينالداخليةالحلاقةنوععننبحثانالمهمومن

هظفىوجودهاستمرالذى/المدينةببيتفيهاترتبطالتىوالكيفيةء1المحابد

.د(الحصر)ْ

الدوائرمنعددإلىتشيركانتوانالأدإريةوالوثائقالمديهةفالمدوْلات

تسا!نالا6(صاكلهاوما،ا"شرائببيتلاو"الخبا-ينبيت")ا،قتصادية01

المحبد.امالملكيةالمزارعالىتعودالدوائرهذهكانتاذامامنهانستخلصانعلى

.الأشوريالقانونكأبمن)أ(ا،ولىالمادةفىالنقطةهذهوضحتولقد

اماموليسكاهنامامالمحاكمةإلىالمحبدمنالسارقيقدمالقاْلونلهذافطبقاَ

ذنكومعبها".المعترفوسيادمااستقلالهاللمعابدوان6اعتياديةقانويةصحكمة

.(7ْالحصرةهن!فىالمحبدملكيةعلىمباشردليللدينافلشى

)5111 ، IAK401-ه،8.هـا38-!3،ص\..

)52(3 ، 1 RLA391،66ص

185،225-5!اابلنغ.)53( 0 234 ، 222 ، 002-214 ، 891 ، V91،

0267 , -V 0 ، 264 , 261 , Vol , 024 , TTA , 237 , 235 ، TT،

،1،692،103!284،286،288،928،2-78.028ا271،12

IV\ f - 11V

،221،226،233،234،236،242،1262،263-316ابشغ541(،

318 317، 803، ، 2!3 ، 11T

الاداريةللوثائقخاصةأسةدراتكرسأنيجب.2!227،232،2ابلنغ)55(

الوسيط.الآشوريالعصر1خلالالملكيةالمزرعةاث

.(الحمارنةتلمنحديثةوثائق؟كوشيكر،)46وللع!*ص)56(

57،)3 ، 1L Aالذينالاشخاصبأننرففانناذلكومعا!1-3!1ص

الشضىوفاةبحدكانتالاراضيمنقطعايمنحونكانواللالهينذرون

به!-2-
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الحص!رحتىالمصممرءالحصووءنبابلبلادفىتماءاإلحالةعليهكانتوكما

تخصيصكانالحديثالأشوريالعصرخلالذاكااشوربلادوفى16-9إميةاْ

.")8ْالوسيطالأشورممماالمصرفيايضامطبقاخدمتهابقصدلدموظفينالأراضي

الملكخويلتتناولكانتها9!سلفالتىالوثائقاناإحتملمنيبدوو

وكما.الأجراءهذاالىتشيرذات!ا"حصصا)،شان!ا)قصرحصة"منلايراد

.()9ْوراثيةقطَنلمالتضيصاتهذهثا!فانكوشيلَا!رةين

منالملكمنتشترىانيم!شالقطعهذهإناليهالأشارةأتجدرومما

اوبالطاضورالاميرفيىصع6()ْوثيقةهناكاناذ6لثفريقْقبل

Assur-Uballitالقطع.احدىاستغلالحق6معينشخصالى

المنذورالشخص1اننجدحيث917ابشغانظر.عائلتهالىتعودالمنذور

كاننفسههووانهكوبيادينالشهيرالمرابيبناددكدينسوىليس

واسع.نطاقعلىالربايمارس

شضالى(؟يبيعاو)نيرارياشور(اوكلو)ل،1يقر177الوثيقةفى)58(

الىأعطاهاقدربىاشوراوكلوجده-لانايكووخمسةمائةمنمزرعةمعين

نشيشر-بعل-اشصورالاوكموآقرفقد162ثيقةلمووطبقا.آخرشخص

وأالموظفينأحدالىالمزرعةعلتشكلمنهماواحدة،الاشنس2منقطعتين

قطعةانتقلتمافاذا.القطعتينرهنالذي)س(الملكيةالحاشيةأفرادأحد

الدينتسديدعدمحالةفىاحتمالأكنرعلى)(،1)،الدائنالىالمرتهنةالارض

الىشضىالملكسيبيع)الملك(الاوكلومنوبأمر،ائنالدافان(سقيلمن

تقعالتيالحدودداخل"البيت،تملكالذي)1(فلانأي،الملكحددهمحين

استخلاصهايمكن!مةتائجثلاثهناك.فيهاالبحثموضوعةالقطع

رهنهايمكنالملكقبلمنالمخصصةالقطحةانأولا:الوثيقة1هذهمن

.4(26-لأالموادحمورابرقوانينانظر.البابليةالقاعدة0يحارضومذا)

يغيرعاأنويستطيع"المخصصةالقطحةمليئبحقوقالملكيحتفطثانيا

هذهفى:ثالثا.لهتباعأنيجبالذيالشخصالىيشيرأوارادتهحسب

هذهكوشيكرتر-مولقد."اوكاو،ووظيفةدوراتالملكيظهرالحالات

)1(وأن،الدائنهوكانه/)1(انفادعىمانوعامغايرةبطريقةالوثيقة

القطحةاستغلالمن،التاليةالدورةفىالحقلهكانالذىالشضهو

اليها.توصلناالتي1العامةالنتائجيغيرلاأهذاانغير..6ابلنخانظر)

..46ص)95(

.الاثموري(نونالقانصوصبلنخ)ا016،ولول()06
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نءموزعةالملكيينا"خدم!بصاتعنالأالمتوفرةالوثائقتت!تولا

الأراضيهذهسواء-كمانت6الممجتمحاتالأحتياطيةالأراضيمنإوالقصرحصة

معروفة.ضيهرليستانهااواصليةملكيةارضمنموزعة

ارشعلىالاشرافسلطةالممنكانالمناعبةبئهملاحظتهتجبومما

الصينةحسبمقاربةارةلىتحويلتتناولالتىملات)61(المطفكل.المجتمع

،الثاكالفريقت15ادعامنمحفاةيجحلهاامم!الأرض(البائعايسيحرر)المألوفة

يا)قويارقيمايكتبوان6الأراضىبهتقاسالذىالملكبحبلقياسهايتم

دناتادوبااوامدادشارياشالايناازكواكلا)الملكإمام()62"النهائيةالوثيقة

.(!شتر)(شارمممابانىاينا

منإسادصةاإةبالماالصيغةهذهعلاقةمصيببشكلكوشيكرعرفولقد

مسبقا،رسميايطنانيجبالحقاربيعفانوطبقاَ)ب(الأشورىالقانونلَتاب

تقدملمفاذا.العقارهاسذْكبمل!صتهميدعواانيحتملالذيناضحارلغرض

هيئةطريقعنمنهالتحققسيتمهذافان6المحددةالمبارةحسبفيهادعاءات

القرية.وعنالملكءقممثلينتضمخاصة

هذافىعنالملكاناضح0او؟الحقاربهماملاتيهتمالملكككانلم

-)اوكلو(كحاكم-يعالج6القديمممما9الأشواَلعصرفىالأمرهوكما6العصر

اضريبةابفرضمرتبطاالأرضقطعنقلكانذلكعدافما.63(يةةالمل!مشاكل

162ابلنغ:والوئائق،ايلاكي12بااودفقرةتحملالتيالوثا:قباستثناء)61(

بلالارضمنقطحةبيعليستسجلالتيو.16الامير(اسمتحكل)التي

خاتمةفان1V'156،174،1الوثازقفىأما.ماقطعةالىتشيرصيغا

الينا.تصللمالنصوص

مميزةبصفةولكنالقديمالاشوريالعصرفىمحروفةالكلمةذاتكانت62(لم

دتو،وميالوسي!الاشوريالعصرتشاثحة-لانتالتيالحبارةمنبدلا

دنمدبو"العبارةأصبحت(الملكأمامالقوي)اللوحشارلى"اينابانىدناتو

السارقإصدراكوشيكرانظر(المدنيلنمجتمعالقوى)اللوح،،اليمشا

.335ص

عذامنهاخذالذىالكتابمنسابقفصلفىيبينأنالمؤلفحاول!)63(

كانالذياشورمدينةمجتمعموظفتعني،اوكفو"كلمةانالتلخيص

!هـ

ا،أك!--
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بحد.فيمااليهاسنحودحقيقةو-بك.يةالأجبارالخدمةونظام

الحصرفىدورهمعقورنمااذاالملكلنفوذالهائلخلمالتطالوثائقزَدشو

.أقدثماالأضورى

وهو)اوكلو(بصةةيتصرفالملككانالمل!ةقضايايعالج1؟نوحين

دورفىيظهزأحا،تاهذهفىالملكاناظنلاوانى66(دوما)ثالملكليس

الدولة.فىالأرضلكلالأعلىالمالك

حقيملكبانهيمتبرعادةالملككانالحديثالأضورىالمصرفىوحتى

وانما،احالةاهذهفى،ملكابصقهليسالأرشىوضريبةالملكيةعلىالأشراف

افيالتحديدفهذا.جليةبصفةللدولةكممثلاى6"الأ)ْليساوكلوبحفة

غيروهو6ا!ثورلبلا!المميزةامظاهرامني،الدولةولأتزاتالمدكلأمتيازات

بابل.بلادفىتماماممروف

لملكيةالتاليالنظامتركيبضيد+انلنايسمحسبقفيماتبيانهعلىاتناماكلان

ارءتالاعتبارانضررنأتاناهملنا)وقد،الوسيطالأشورىالهصرفيالأرحضلى

يالى2ارلأنذلك.(عليهاوثائقىدليليو!لالأنهالتاتوارء!المحبد

كلتمتلككانتالتىيفيةاشخمعاتالمبمنعددعلىتشتملكانتدنى8م!خمع

قطعالىمتهسمة.شووعةارض)1(الىقسمتقدالأرضهذهرمثل.الأرشلى

تضيصهايمادكانوالتىالمجتمعفىافردييناالأعضاءإسرحصصتؤلف

التى(؟امممامرا)اكيةاحتيااركرَ)2(،ا،قل1علىنظرمممابثصكل:لويةدور:صفة

داخلالسكنيةالمنطقة)3(،فيهاحصةعلىالحصوكحقاةجتمعلمضوي!ون

.فيةالمداويةلقرا

مع،بالضرورةليسولكن،ششركة-لانتدائرتهوانالملكيةقضايايعالج

تعودالمماثلةالوظائف-لانتبابلبلادوفى.اكو!)اشيعادةاللحاكمدائرة

.المحرر-،ساسوغ-)سسكو:الدائرةالىجليةبصفة

ابلنخ،ملكايكونأندوناوكلو-لانالثالثادداشوربناخىبرنادرن)64(

.ا-.3و)نكنادكوهلر65()
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والأفرادالموسحةالحوائلاثترتضد.وتشترىتباعقبلاالأرضوكأنت

فىواتاعهمالجددالمالكوناقامو!6اكبرمزارعانثماءبقصدا،راضيمنقطحا

.()66(دونىال)محصنةمقراتداخلالمزارعهذه

موسحة،فرديةعوائل"س!لىفىمنظمةتزالماالفلاحينإغلبيةكانت

تدريجيا.بالأنحلالذلكمعاخذتوقى

نفسهله،صة5يجزانفىبحقهيحتفظكانالملكانالمحتملومن

وا6الملكالىتذهبكمانت،الحصص"هذهمنالايرادوان6البيوتاتداخل

الصةتحولانيمكنالاخيرةاةالحاففى.لخدمتهكم!افأةملكىموظفالى

ثالث.ضخصالى

داخليعهاتورْيتمةالمل!الحصصهذهكانتواثنكيفنحبرفلسنا

بهاينهضالتزاماتكلهالمجتمععلىكانتبدفيماسيظهرفكما.المجتمع

والخدمة6يةالأجبار)السضهـةمختلفةوخدماتوأجباتصيةةنمماللدولة

ايضا.عينيةةصرائبصيغةفيوربماالمتمكرية(

ستمنأكرالحصرهذافيالأعمالاوثائقم!ناحديداينبوجدولأ

خنيلاذاقابحدالحقيقةوهذه.الا!قاء)67(الىاضارةعلىتحتوممماوثائق

6ويباعونيشترونكانوامانادر!انهمأو6العددقليليكانواالارقاءانبالضرورة

شضيةضفةتعقدالاكثرعلىتكقلمالنوعهذامنء!املاتلأن

الأر،ءبانالتصورعلىتساعدالشواهدهذهمناخرىقططفانذلكومع

الممتلكاتبينارقاءنصادفلمفاذا.الزراعيةالأعمالفييسخدمونكانو!ما

توضيحهيمكنالامرهذامثلفان،ماقرضعلىللحصول)68(المرتهنة

المرابين.الىلتجاءVإعلىيرغمونكانواالممدمينالفلاحينانبحقيقة

الحديث.الاشوريبالحصرالخاص،أياشى"نظرا)66(

171ابلنغ671( ، 1V . . .111 1 . . ، 9 ، V

35ابلنغالوثيقهَعداماألأ)68
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لزوجتهيضمصمحروفاثرياضخصاإن9()ابلنغالوثيقةفيخدانناغير

وخمسة؟هكتاراتتسحة)الحقولاحدمنايكوعشرينمنمؤلفةحصة)96"

يضمىلمل!ضه،مختلفةواثاثولوازمكا)كناش!الحنطةمناميرىوخمسين

ثه!ينعبدسوىلها

الأرظءوان،اطلاقاارظهيملكيكنلمالمادك!الفلاحانتماماالمؤكدومن

الحاملينالأرقاءمنالمتوفراليددوان6النبلاءمزارعافينسبياالحددقليليكانوا

.7(ريب)ْدونقليلاكمانمحاالبيتوفيالضلفي

كما-مختلفةطرقاوانكبيراكانالحملعلىالطلبفانومع-ذلك

إفقرتحويلاو6الرقعملعنبديللايجادتستخدمكانت-يليفيماسنرى

ارطءالىالفلاحين

الشؤونوضحيةألىكااخرىأسباب1بين6غالباالطلبتامثليمودوقد

لمدينةالخارجيةالتجارةلأنذلك.الوقتذلكفياشوربلادفيالسياسية

الجديدةالامكانياتاندرجةالىخارجيةعواملبسببمؤقتاتوقفت!آضور

كانتمثلماواسعةتثَنلمالميلادقبلالثانيالألفمنتصففيللتجارة!يأتالتي

سياسةوالىالمجاورةالكبيرةالدولمنافسةالىبالنسبةقبل)71(منعليه

لاَشورالمجاورةالبلدانطبمَتهاالتيالحماية

قد6الننيشروروحسبطبقاتإلىالآشورممماأالمجتمعاقسامانيخر

الكبيرةالوشائليجمعونكانواآشورمدينةتجاروان،جداحدابعدالىسار

القديمالآضوريالحصرافيمستحملةكانتالتي

تمرفتحتتوضعالتىالحصةوهيNudunnu،نودئو"يدعىماأكط)!6(

المادتانإابي(حمورا)قانونالبابليللقانونفطبقا.حياتهاأثناءالزوجة

واحد.ولدصبماتحادلالنودنوكانتا-71172

لرئيستابعةلكنهاشضيةبصفةحرةامرأةمناك7الوثيقةفىذلكمثال)07(

.،القرية،اخلوداالحقلفىمحا"يشتغلانالعبدزوجهاعلوانزوجها

('V)مناكولكنالوسي!الاشوريالعصرفىنادرةالتجاريةالاعمالسجلات

.(خورانو)تجاريةلاسفارقروضعنوثائق

-:7آ-
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للاغنياهبالنسبةحسبالطبيحيالشيءكانالجديدةالأحوالهذهوفي

نإيبدرحيث6الداخليةالمصادرعلىأالأهتماايركزواانهوالآشوريينمن

وان6إنثماؤهاتمقدكبيرةزراعيةاقطاعياتوان،كثيفةغدتقدالزرإعة

قدوالرباالتجارةوان،بروزااكثرغدتقدطبقاتالىالريفسكانانقسام

.الآشورىالمجتمعكلعلىيعملانأخذا

اللازآالمددقجهيزعلىقادرةالصيرةآشوربلادتحدلمذاتهالوقتوفي

فلقد.نسبيابطيئةعمليةكمانوانبدلاالفلاحيناست!رقاقوان6الأرقاءءن

السيطرةضيقالىتهدفالعصرذلكفيالآشوريةالحسكريةالحملات1كمانت

هو6الاولالهدفيكنلمان،التاليهدفهاانغير،التجاريةالطرقعلى

اربعةعلى)هيهالاولضاصناصراستولىالأصاسهذاوعلى.الأرقاءعلىالحصول

.)الاولننورتاقكلتىوجلب6"ميتانيءقعبد)97"واربحمافةالفعشر

اخضعمانوعامتأخروقتوفي6سوريا)73(ومنبابلبلادمنعديدينارقاء

عليهماوفرضللجزيةالشرقيةالشماليةالجبالقبائلة،4"الاولبلسر)تغلات

(7ارظه)"صفةفيذفحها

سبقصرفيمؤرخةصددلمنحنالتييةالخارالمستنداتانصحيح

البلادالىيجلبونكافواالذينالأرقاءعلىالأدلةانحينافي6التوسععصر

السابعالملكوموالوسي!المصرفىأشورملوكأشهرمنألاول1شلمناصر).(

1244الى1273مناىسنةثلاثيقحكمهدامأشورملوكمنوالسبحون

.الميلادقبل

.911-181صالاَشوريينالملوكناتمدو:يسنروماابمنغ)72(

بعدالحكمتولىالوسي!العصرفىأشورملوكسادسالاولننورتاتكلتى)+(

ق.م.(7012-ا)1243سنةوئلإثيقسبحاحكمهودامالاولشلمناصر

.أشورملوكمنوالسبعونالثامنالملكوهو

الئانيالنصففىمؤرختانالوثيقتين-للتاانويبدو301،801ابلنغ)73(

.الميلادقبلعثصرالثالثالقرنمن

دامأشورملوكمجموعمنوالتمانونالسابعالملكالاولبلسرتضلات()**

ق.م.(ا-7401ا)12سنةوثلاثيئتسعاحكمه

[)74.!.K02-1؟صا

!ه!--
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الآشورىالحصر1فيالفاتحينالملوكعهدالىتاريخهايرقىالحروبطريقعن

منيدتبرونالتجاريةإلوثائقفيإلارقا+كان!دذلكعنوضملا.الوسيط

ازدادوانلأبدالتوسععصرخلالالأرقاءهإلأءعددوان7")ْعادةالأجانب

شكلونكبيرةزيادة

مامجتمعفيواسعنطاقعلىالرقانعدامانالثانيةللمرةنر!ىفانناهذاوعلى

القائمالاقتصادطرازمنمجتمحاتالىيحودلأانهعلىلأيبرهن6ماوقتوفي

العصرخلالآشوربلادفيالأرقاءعددفيكبيرنقصيوجدانهومع.الرقعلى

وهوالقصديرمنطالين)5ء/3شساوممماالرقيقةالفتاة)كمانتعنهنتحدثالذممما

علىحتماقائماكمانالطلبفان6(من"الحقلهكتارإتستةحواليثمن

نقاشالىتحتاجلأالمجتمعف!الرقاقتصادطبيحةوانكاالرق

العصرفيا)-قاقتصادانهونكرانهيم!نلأالذىالشيءول!ق

،اليونانفيموجوداكانةصامقارنتهيمكنبمستوىيظفرلمالوسيطالآشورى

جزئيةبصفةناتخايكونقدوهذا.المجاورةبابلبلادفيوحتىبلروماوفي

.)76(كثافةاقلكانتالتيالاَشوريةالزراعةوضحيةعن

،للانتاجالأسترقاقيةللصفةوافغيرتطورسوىيحتسبانيمكنولأ

عيونهم.تفقأالذينالحرباسرىاستخدامفىالشائعللتطبيقبالشبةوذلك

مدرنةنيتإستحماالتي)سىع!نبيليو)الكلمةممنىفيثككنامافاذا

يكونفلنميتاني6اسيربحمائةوإرالفعشرالىالار.بحةاللاشارةV()7لالاوضلحناصر

ابلنغ1فى)الئسبرياننمشبريتو،"ذلك-مثالالرقيقاتمذهمثلأساءانظر1)75(

7V!,\،،اكدممي.اسمللرقبق!لان171ابلنغفى.!16ابلنغفى!ابترا

فىعليهكانتمماكثيراأكبربمحدلآشوربلادتْالاراضيقطعكانت)76(

بابل.بلاد

(VA)111-!81ص1:يسهرومابلنغا.

(VV)2لوكنبلاأشورلىتأريضينصيوضح RABالعددانا(267مادة

ينهبهمالذينالافرادعدديشكليكنلمالحرب1لاسىرسمياالمذكور

الحثيةالنصوصفىغالبابهمحمولاكانالتحديدهذ)ومثل.المحاربون

لمبأنهاالقول1يمكنشلمناصراعطاهاالتىالارقاموبمطابقة.الارارثيةوا

الملك.الىيحودونالذينالاسىعددسوىتشهلتكن

به!-9-
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ايرىمنضضاواربحينسبعةتعددالتي)018(الوثقةبثمأنخلافهنالك

واحدومتدربالصناعمنعشراحدبينهممنمالوتو(مل)سبوالحرب

لمهؤلاءانغير.غيل!)دايبصروا،ان"يستطيعونإسرىوثلاثة6)تلميذو(

)سر!أنودو()اينيىالحميانمنوضعة6حر!مالىبالنسبةصفاكمتحدد

مناعمىاصيراعشروخمسة6التسمياتمختلفمنامرأةوعشرونوسبع

.يا)78(سور

القائمة6فياسرىخال%3بعد6يس!لالوثيقةكماتبانالذكريستحقومما

-.حيوانات()011عليهاالاستيلاهقمالتيالمواضيعدد

ضيءكلفقبل.!يدةنظروجهاتمنتحلييةضتبرالقلالمةوهذه

البقيةاغبيةوان6الحرفيينمنهمالمسترقينالحرباسرىضفاننجد

فيالاأستخدامهميمكنلأالذيناولئكاكلما96العميانالأرقاهمنكانوا

تواجه،محاوألعزباتالفلاحينبيوتوكانت.صارةايةتتطلبلأبسيطةأعمال

.المميانالحمالبنالحددهذالمثلبمملعلىالحئورفيصحوبة6ريبدون

مساحاطا6عظموبسبب6وحدهاالملكيةالمزارعسوىهناكتكنولم

الذينالماهرينيخرالممالمنحتىالك!بيرالعددهنالمثلالحملتوفرإنقشطيع

الارضزراعةفياستخلامهميمكنلأ

عددالىتحتاجتكنلمالملكيةالمزرعةبانيقالانايضاذلكيمقبولكن

باعداديطلبون6الاقللىع6كانواانهماو6الزراعيةسللاعمالالأرقاءمنكبير

الزراعية.غيرالأعمالفيالمستخدينالماهرينغيرالأرقاهعددءنحتىتقل

قابين،اواحرارفلاحينقبلمنتزرعالملكيةالارضتكونانامايمنيوهنا

يكنلمالملكاناو6وافربشكلالمتوفرةالشواهدتؤيدهمالاوذلك

صفةنيالايراديتسلمكانوانما،واسعنطاقعلىلهخاصةمزرعةيدير

(VA)الملكيالضرأكانالتي)نرتو(المينية،الهدايا50سجلاتمنالعديدانطر

الىتشيروثائقتوجدلاحينفى33-52(صمهلا)ابلنغ.يتلقاعا

الملكية.إالحقولمزارع

ب!-04-
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قدالوثائقوانصحةاكثرالأخيرالافتراضانليويبدو.جمنيةضرائب

يظهر)78،ماعلىأكدتها

احدىفيصادفنافقد.بهخاصامالايمتلكانالرقيقمقدورفيوكمان

بفرد(تابعةامرأة)إستبدالتخصمعاملةفيالرقيقفيهايدخل(7الوئيقة)المرات

صيده.عائلةافرادمن

فيموجود!كمانماعكس)وذلكشهودبصفةيظهرونالارقاءيكنولم

مطابقتهامنالرقيقحالةعلىنحكمإنونستطيع.(الحديثالآشورممماالحصر

وضوحبكليعتبرونكانواالذينوالاولادأ)الزوجات6الحائلةافرإدوضعمع

تحديد)97(دونمنيستبدلونكانوالأنهمذلك6المائلةلربملك:كأنهم

ضئ!لبشيءالأتختلفلاوزوجتهاطفالهعلىوالزشجالابصلطةوكانت

القديمالآضوريالعصراوائلفيوجدناوهكذا.عبدهعلىالسيدسلطةعن

يسددانالمدينبهيستطيعالذىالمالضمنمنيعتبرونوالأرقاءالاولأدن11

دينبما.

محرمةمحينةبمنزلةيمتمنكنالنساءبانيلاحظانيجبذلكومع

على،الحرةالمرأةضرفيكونانبالقليلةلشتلأهميةوإكا8"الأرقاء)ْعلى

الرقيقةالمرأةكمانتهذاوعلى.)98(القانونقبلمنمحنيا6ْالرقيقعكس

وذلك(وجههاعلىالحجابوضحتماذا11عقوباتبجملةصددتينرةوالماه

".AYةالحرةالمرأةشعارهوالحجاب

،4،6،24المواد11)،القانونكتابوالاولادالزوجاتوضععنانظر)!7!

نصوص:ابلنغ1)كتابأخهالقروضمحاملاتمنوعددا!ه،46،55

.(الآشوركينونالقا

،2،001أبلنغ1ذلكمثالاياراملالنساءقبلمنعقدتمحاملاتهناك".8(

168.

يأ،طبعازوجهاأوأبيهالصالحالاولىالدرجةفىذلككانلقد2ابلنخ()81!

شرفها.يصانأن،المرأةمالك

(2A)ء04مادة(1)القانونكتاب
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الرقلمجتمع"الأعتيادية،الصفةغيركامظاهرسوىليستهذ.انغير

خارج!الرقبانالأعتقادعلىخملنانوصاكمانمهمااصبابلديناتوجدلأوانه

خالصابومم!نظامسوىيكنلم(الملكيةالمزرعةنطاق

الئسضحالةالىالرقيقحالةن.للانتقالالفنيةالتطبيقاتانا)واقع

وكذلئه.83"جداةبسيطةكانت(خاصةبصفةللمحظياتوبالنسبة)الحر

علىتابعةامرأةإنهايبدو)رقيقبرجلحرةامرأةزواجقضيةنحرف

حرتين.بقيتاوذريتهاالمرأةوان6()84(الاصح

فنحن،ارقاءالىاحرار1رجالحالةمنالأنتقالاليسيرمنكمانولكن

بينهمالأولفالفرق.الرقشبهاىالمتوسطةللحالأتانوأعجملةنعرف

،بالأكراهالاعالة"8(ةْالقانونكتابمنوالثلاثونالتاسحةالمادةتسميهماهو

لومني()،(إينا)بلوتو،("السوء1من5)حرفيا

تبينالقانونكتابمن93فالفقرة.الكلمةهذهتوضحضوصوهناك

على"محيلها،الىتحفظدونتحودفانها6حررجلابنة6ماامرأة،اعيلت5مااذاانه

وفي.مالقرضضماناابيهابائنعندحررجلانجةترتهنعندماالحالةخلاف

يصرفهاوانكضمانارتهنتلفتاة"المعيل،بدوريقومانثالثشضمستطاع

الدائن.1تحويف!عنسؤولايكونالحالةهذهمثلفيانهولوكابالزواج

.41المادة)1(التانون-لتاب)83(

07:إبننغ.م!))4

(5A)وان(حياليكون=بلاتو)الفحقمن)ج(التوضيحيالحرفيستعكل

.،الالمافىحيابقي"أو،حيافه"هوللصبارةالحرفىالمحنى

لهااحرفيةاوالترجمة4RevivingلهDistressعبارةالأصلفىوردت،،(

5كلمةنترجمأنفضلنالكننا،بالمالانعاش" Revivingاعالة،ا

5وكل!ة Reviverعلانطباقاأكثرتكونالصفةهذهلان،محبل

ضماناالمدينمنالدائنيأخذأنهوبذلكالمقصودأنالناويبدو.المحنى

تحتالدائنبيتكنىتعملتظلالتيالمدينبنتفىيتمثلانالضماوهذا

فيفتديها.الدينأبوهايسددأنالى1والقسوةالكدح
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بسيطرتهيدعيإنمحددةحالأتنيالثالثالشضيستطيعاخرىوببارات

المطلوبةوالألتزإماتوبالحقوقالمدينانجةعلى

وا،ينحش"أى،ابلاتوالفحلفانستروفالعلامةليأوضحوكما

اظر!،يطعم"6ءيحافط"البكرالممنىيحملقد،الحياةعلىيبقى"

.،4991ليبزع54tالمددحمورإبيسلالةعصرفيالبابليالمرخمع:لاانكَناد

ابوية.طقةبسلطةيحتفظطالماالصاةتغذيةمسؤوليةعلألقهع!يأخذفالمحيل

ساوبديللهيعطىانيجبالمحيلفان،محالة،فتاةافتداءأريدامفاذا.عليها

(.),n،بالالمالانحاش5جوهرهووهذا

ةحم!(الفتاةثمن!النقدعلىبالص!ولالمعاملةهذ.منالفتاةوالدينتفعو

وما6بيتهفيللحملاضافيةايدىعلىالصولفي،الميل،مصلحةقكمنحين

الزواجهديةويتسلمماشخصالىالفتاةيزوجانحقهمنفان6ذلكعذا

الىوتحويلهاابنةبيععنقليلاالأالمحاملةتختاففلاهذاوعلى.(تدختو)

الوثيقة.فيتدوينهتمقدبالضب!هذاوان6رقيق

8()lكتابهمافىومايلزدرايفرأورده/الذيللفقرةالممقدرلتفسيرانيبدو

علىتشتمللانهانظريلنىمقنعايكنلم،281صالآشوريةالقوانين"

عبارةعننعرفهمامعيظهركماتتفىَولااللفظيةالصموباتمنعدد

كوشيكركفميرانكما.بالاعمالالخاصةالوثاْثمن،اينالمني0بلاتو"

وذلل!،مرتيقالشيءذأترهنامكانيةيفترضلانه،الآخرهومقبولغير

كتابمن!3المادةترجمتلقد.الوثا:قالىبالنسبةمعروتغيراجراء

فحينذاكمازوجالىابنتهليستفتاةر-لوهباذا):-فىكما)أ(القانون

المدائنجاءثمرعنبصفةعندهاستقرتوقدلذلكمديناأبوصاكاناذا

الشضى0قبلمنالمرأةثمنالىبالنسبةارضاؤهفيجببعدفيماالسابق

الرجل1فان،يعطىماشيءهناكيكنلمفاذابالزواج(لمالمرأةمرفالذكط-

.بالزواجالذيصرفهاالشخص-لدينهتعويضا-يأضذسوف(الدائن)أي

مطلقةبصفةوتعودذاكاذحرةتصبحفانها،بانرطمانعشتما"اذاولكن

بالزواجالمرأةأخذالذي،الشضسناذاوةكن.منعشهاالىنزاعوبدون

علىاخذاو(بالزواجصرفهاالذيالصَخصلأالىالى)لهوثيقةبكتابةاما

،الهحوأةثمنيعوضأنأنذاكعليهفان،المدعيأمامالمسؤوليةعاتقه

ستروفكانولقد:المسئوليةمنحراصرفهاا"لذ!الشضويكون

الحثي.القانونمن172ابفقرة1معالفقرةهذهمقارنةفىمصيبا

ب!-ا،)4-
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منميناوعمثرينطاليناتأربعةيحيرانمعينلشضيمكنالوثيقةلهذهفطقا

امرأةيقدمبانالألتزإم-لددفعنقودعلىالحصولبطريقة-يفترضوانالقصدير

واند6مزايدأعلىالى،الأعالة"لغرض(احتمالأكثرعلىعائلتهمنفردا9

ين.المدالىفيهب6وجدانcرالسعفيالفرق

كمانوانهالرقعنتختلفلأالمنحشبيتفي%لمحالةالفتاحالةانوالواضح

679و7الوثيقتانذلكتبينكما6،ول،!اماتو1،امة5إسمعليهايطلق

فثأقدكانربماألاعتياديةوالفتاالمعالةالفتابينالقائمفالفرق

ايبمالمحالةالفتاةعلىمشددةبضفةتطلق167الوفيقةانحقيقةمننظركمافي

نجس)87(عبارةالاسميكونلاالمحتوىهذاففي.،ايتواشورو"(إشورية)

(AV)و،اشورايو"الكلمة0بأنومايلزودرايفركوشيكرمنكليقرف

نظرفى"اشورية"كنمةفانذلكومع.اجتماعيمعنىلها،اشورايتو"

وهذالم،واطئة.اجتماعيةمنطبقةشخصعلىتطلقكانتومايلزدرايفر

عذهمثلاستعمالانحقيقةعنتتحدثكانت،التىالوثائقتحليليزكده

)1(44الفقرةالىومايلزدرايفرأشاروقد.اطلاقاغريباكانالعكلمة

اذاانهتقول)1(44فالفقرة.القانونكتابمن)ج(2،3الفقرتينوا

قدكانوانهمالقرضوضمانكرهينةماشضبيتفىاشوريةاقامت

رجل،ابنبيعتحظر)ج(والفقرة.الخسيضربفانهالثمنكاملاستوفى

كرهينةدائنبيتفىتقيمأويقيمارو،اماراتا-فىاأمارمارجلوابنهما

.اشوربلادحدودخارجبيعهماتمنع)ج(3الفقرةوان،ثالثلشضى

أ!ط)،اشورية،امرأةأورجل"بالعبارةتنتهي)ج(3الغقرةفانذلكومع

يباعانهقد،تامبثمنمثراوْهماتم(أشوريينكاناأذااحتىامرأةأورجل

مدةدامتما،الحالاتهذهكلفىانهيفهمأنويجب،أخربلدالى

علىالتمة1الملكيةحقوقعلىيصكللاالدائنفانمنتهيةغيرالقرض

المدينفيهايخةقالتيالحالةفىولكئ،كرهينةيعملالذلىالشضى

ذلئقوثا"!الاعمال!نعرفكما-الرهينةفان،حينهفيالقرضتسديدفي

بكلللدائنملكاتصبحوبذلك،التامبالثمناشتريتقدبأنهاتعتبر

أيضايزيل)ج(2-3و)1(44للموادتفسيرفهذا.عليهاالمرتبةالنتائج

المادةترجمةفييجاجمانهابأنه!انيشعر،1ومايلزدرايفر-لانالتيالمصاعب

أشوريبيتفىوتختفيزوجهامنتهربالشالمرأةتت!ناولالتي)1(24

فىاختفتمااذاانهاوواضح.(2شورمدينةلقضاهيضعرجلاكط)

!ههههـ

-*،،-
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ىأ،!سوبريتو"اسماخرىرقيقةفتاةعلىالنصقالوئيقةذاتتطلقحين)

نءذلكيفهمكماأصلياس!بمثابةالكلمةتستحمل،)،(شوبريا"منامرأة

،اضورى،كلمةفتبراناخرمكانأممماوفيهنافملينا.(التقريريةصفتها

اقائلةاالضيقةنتائجوان6(اثورمدينةمنمامواطناتحنى)اجتماعيةكلمة

تبنى()تخاولانهاولو)2(رقمالوثيقةبينتهاقد،،ايضورية"تحتبرمافتاةبان

ما.فتاة،اعالة"ولش!

ينبغىالمتبنىالأببانتثمترروالتيالفقرةانهنااليهالأشارةخدروسا

التي،لومنو"مثلالجذرفاتمنلماناو)المتبناةالبنتعلىيقسولاانله

معها،جنسيبحمليقومانولأ(،يجو!ا"وضوحبكلتفىوالتيقبلابحثت

وانكاالزواجبطريقةيمنحهاوإن،وكاشورية6كابنتهيطملهاانيجبولكن

.،ترختو5زواجهاهديةيتسلم

بالنسةالسيدحقهوبانهعنهمعروفاالجنسيالحملممارصةحقوكان

كرقيقة.تمتبرانيجبالمتبناةالفتابانالوثيقةتقولهذاوعلى،امائه،الى

منضمة،"فتاعلىاطلقتالتي،اشورية"كلمةانالمناسبةجمذ.وإظن

المنحثسةتمتبرالفتاةكمانتولما.المحنىذاتتتضنانيجب167الوثيقةضفي

الطرقحسبالمكلطريقعنالااسترجاعهايمكنلافانهالغوباه1أحدبيت

الا.ليسسالدبلوماسية

لذلكفطبقاوترجمتهتفسيرهفىكوشيكرمعأتفقفاننيولذلك

يلاحظانيجبذلكومع.أشوردولةمواطنيأحد،الآشوريا5يحتبر

الآشورلى،5نعتبرأناعلىيعيننابرهانفيهيوجدلاالذىالوقتفىبأنه

منعضوانSبأنهتزكدمعلوماتلاتوجدفانه،اوطأاجتماعيةلطبقةممثلا

ارالاحراالرجالبينالايفرقلاالقانونفكتاب.المجتمعمناسمىفريق

السكانائفطوامختلف!اتتحدثالتياللغةوان،والارقاءايلو()1

نأنستطيعلافنحنوهكذا.اجتماعيةأهميةأيةلهاتكونأنيصحب

اللغةيتكلمالذلىالشخص5بأنهاالقانونكتابفىأشووايو،15كلمةنفسر

طبعا.أكدية،5لةتسمىقداللغةفانذلكخلاوما.،الآشورية

بر)قزوينبحرمنالغربىالشمالالىيقعكانقديماقيي!شوبريا،()

!ص1!ئاهـ.فيرطتف1عضر9(الخزر
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اصمالىمميزةبصفةالوثيقةتثمير)اشوريةمواطنةتظلفانهاعمليةبصفةإمة

م!يةفجلافهيولذلك(6الرقيمفيافبتبهاالخاصختمهاوالىوالدها

نمرفكماالقذيةهذهفيفعلاحدثماوهذا)بالزواجتمنحولكنهالسيدها

.(يأتيفي!اهذاالىوسنعود6عتقهاتمانبحد7الوثيقةمنذلك

كمانت،الأعالةل!إنتبينالأقتصاديةالنظروجهةمنمماثلةمحاملة!ك

وهي-جتوممع(l،4-9الو،ثق)التبنيعقودمنجملةتصرفنافتحت.تبنيا

في"المتبنيابيهلمنفحةيحمل.بانملزمابهالمتبنيلهايكونالولدطبقاعلىفقرةعادة

يقالالأ-!نبمضوفى(ابلاخاليلبىأواكلا)(القريةوداخلالحقل

.،وبيتهحقلهمعصوية"،ب"تتاهقد،أ"ان(6الوثمة)

يواجهونكمانواالذينالفلاحينالىبالنسبةالقبيلهذامنمحاملةان

الفلاحانومع.المدينالرقيقحصةلتخليصوسيلةوضوحبكلكانت،الدمار

الناحيةمنانهالأ6المتبنيللابالأبويةالسلطةتحتالحقدنجايوضعكان

بحد.رقيقايصبحولمبحريتهعحتفظايزالماالنظرية

فيجداسريحةوضفة6كبيرةباعدادبالفلاحينلحقالذيالخرابأما

كاةتالتي)88(الاقتراضطملاتمنكبيةاعدادتوضحهفانما،الحصرهذا

المماملاتهذهفصتموقد.الصرذلكفيالقانونيةالوفائقمجموعثؤلف

يمكنولذلككو!ثيكر)98(يدعلىوافيا!االتشريحيةالنظروجهةمن

.جداموجزةبصفةهناضنيفها

وغيرها.6صراحةأقلبصفةوالشحيرالقصديرهيعادةالقرضمادةكانت

يكونعندماتحتسبالفائدةوكانت6واحدةضةتتجاوزالقرضمدةتكنولم

لقاهيمنحالقرضكانالحالاتمحظموفي!")ْموعدهفاتقدالدفع

(AA)58،83-11،05،52،53.55،71-47ابلنغ ، 81 ، VA ، VV،

85،87،!6،99،142،143،015،163.

8()M29-131ص

الوثائق،فىاليهالمشارالمبلغان64صNKRAاتكوشيكريعتقد)09(

فيه.مقدماادخلتقدالفائدةان2والحقيؤالاعارةمبلخيتجاوز

ب!-46-
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الدائنيدالىينتقلانيمكنلا،وكفاعدةوضوحبكل،الرهنلكن6ضمان

.المماملة)19(عقدعند

.القروضلمقودالتاليةالانواعوتوجد

إالضارات(الضمانرهنيصبحالدفعموعدفيهايتأخرالتيالحالةفي)9(

.9(2ةئنللداملكا

يدفعإنشر!علىوقتأيفيالرهنيشعيدانالحقللمدين)2(

الرهنوان،كالباللطملةعتياديةvاالصينةهيكاتوتلك.وفائدتهالقرض

.39"ةالمدينعائلةأفرادمنأوالحقارابئمنيكون

الخاص!لأستممالهرهناالدائنيأخذدالامطويلقرضعقدحالةفي)3(

.)49،الفائدةتسلمهمنيدلا

منمحدولعذداالدائنتصرفتحتيضعانالمدينعلىيبغى)4(

عددتكونوقد،(القرضعلىالفائدةمنبدلأ)الصادموسمفيالحاصدين

الموس!ةالحاظةأضاءيساهمانالمستحبمنليسوانه6كبيراالحاصدين

الوإقعلانذلك9"إلالتزام)ْهذ!تنفيذفي(الاقليميالمجتمبمحتىاو)كلهم

يكونون،المنفصلينغير"الأخوةانتبين)01(رقمطرازمنالونائقان

القروضعداوما.منهمواحدأىبهايرتبدالتيالالتزاماتعنسويةسمعؤولين

8!."ا!(ص
13،14،24،26،015ابلنخ)29( ، NIT ، 66 ، it ، 63 " 35 ، TV

الخ.

1`/2225،6،،1،17،18،91اابخخ)39( ، 06 530 03، ، T

الخ.6507،69،

13،18،21،22،58ابلنخ419(

لغرض.،9101163!،62،81،،9205،52،،11ابلنغ519(

الشضية:لوتنر!..جأيضاانظرالمحاملاتمنالنوع1ذاتعلىالاطلاع

3891فىنيقولسكيمقالخاصةوبصفة3691ليدنالبابلية ، VDI

88)5(ص4عدد
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مرهونغيربمالمضمونةقروضتوجد6ضمانبمثابةيحطىبرهنالمضمونة

.مباشرة

.()69(الأولادأو،البيتأوالأرض!بمالهالقرضينالمديضصن)5(

والنوعالقروضمنالنوعهذابينجوهرياقتصادىفرقيوجدولا

.الاولالنوعمنيرهنضمانهيتمالذى

المحاملاتوكانت.هو)79(بشخصهالقرضتسديدالمدينيضن)6(

وان6القديمالأضورىالحصرمنالصروفالنهجحسبضاغالنوعهذ/1من

انجا-يصيبالذيالرجلأي(عليهماو!عليهتثبت"كانتالقرضمادة

باهميتهافالصيغة.(ركيسكنيثموأوضلمشومخىاينا)،صادقاويكون

وكانت.واحدمدينعلىتطلقنحدمماالاخصوعلى6ابدالهامحنىلأإلادبية

يكونالتيالحالاتكلنيتستحملالوسيطالأشوريالمصرفيالصيغة"هذه

منطائفةتصبحعندماولش!ذاتهالمدينهوالتسديدفىالمدينضامنفيها

حسب.مدينةالاشخاص

الاولالنوعينمعطبيعيةبصفةيشتركاإنيمكنوالرابعالثالثالنوعينان

تتهأضياانيمكنوالسادسالخاس!النوعينفيالمسؤوليةصيغتىوان6والناني

برهن.المضمونةالقروضمعأيضا

مثيلاتهـطمعالوصيلىالاشوريالحصرفيالاقراضصاملاتقارناماواذا

تماما6واضحاالأقتصاديةالصورةنمماالفرقنجدالقديمالأشوريادصرفب

قبلاموجودةكانتالوسيدالاشورممماالحصرفيالاقراضطرقكلآثارانولو

السابق.الحصرفي

بهاتميزتالتيالقاسيةالشرو!هيخاصةبصفةالذكريستحقومما

؟-تالمعاملاتأكتريةففي.الوسي!الاشوريالعصرفيالاقراضمطملات

،،1187.85ابلنئ16() 78،71، 65005. 1V_ 'V .V T i، 'V T

17،!37،6-3234،47،ابلنغ)7!(
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6أللقرضضمايؤخذ6احيانايملكماوكلبلوبناتوأولأدهوبيتهالمدينحقل

منالنوعهذافمثل.بيحهصرعنكثيرايقلبسحريقيمالمركنالمالوان

القديم.الأشوريالصرفياستثنائياكانالماملات

"لمةال!ادباعمالآللقياالحاصدينتهيئةشروروكانتإنبدولا

-بكمثلفيالعملقوةمنمحرومماكمانالمدينالفلاحلأنذلككاخاصةبخصفة

الحرجة.الاوقت

الكلهاتذاتوصيفهابالقروضالخاصةالوثائقمنالكبيرالحددهذاان

عباراتهاقساوةتبرهنحينفي6إلمألوفةاجراءاكاانعكاسيؤكد6الجافةالشديدة

فأنهذاوعلى.فيهغارقينالفلاحونكانالذيالاملاقعمقمدىعلى

.لم!-ة"نالفلاحينتجريدعننجمتوانبدلابالائتمانالخاصةالمعاملات

!!سوَوص.مستحبدينمدينيينالىبمجموعهميلهموتحوالارض

93،48بالفقراتالارقاءالمدينإنحالةتقررتولقد 6 tt)والفقرت!،)أ

بمثابةشبقىالثصخصدامماانهالفقراتلهذهفطبقا.القانونكتابمن)ج(3

صقوة.،!قعلأشقد.ءهـشيامنياأوءنهيتخاصانيستطيعلأفانهللدائنرهن

.اشواجاإيصرفها-فتاةلَانتاذا-أنأو6الرهينةالشخصعلىبدنية

الثضالرهينةويصبححسبالتسديدموعدفيهايفوتالتيالحالةففي

يحص!حينذاك(غمارشمان-الكاملبالسحربيعقدبانهيحتبر)للدائنملكا

)وي!-نالشتصذلكعلىءالحائدةربسدطةنوعمن6،مةسدطةعلىالدائن

قديضربهفهو06(وعبيدواولاد.زوجتهعلىالخاصةلسلطتهمملأللةالسلطةهذه

،)89"ويثقبهمااذنيهيضربو6شعرهويجز

خارجالحبدهذامثليبيعانيستطيعفانه3)ج(الفقرةالىبالنسبةاما

اشوربلادحدود

الاشخاصأحدزوجةالىبالنظرالقانونعتابفىالممائلالحكمذاتانظر)8!(

.)1(!هالفقرة.
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بيتفييستخدمونكانوابالديونالمسترقينان.فىسثكادنىهناكلشى

.()99"القريةداخلوفيالحقل)فيالي،بىاو"اكلاحقلهفيويعملونالدائن

من6المدينينعملجمايستخدمكمانالتيالكيفيةءبدقةنفهمانلغرضولكن

المجتمعتركيبصفةنحددانلناينبغي،مماثلينارقاءوشبهمتبنينإضخاص

التفصيلمنبشىءالآشوري

لمالأحرارالسكانطوإئفمختلفبينالفرقانفيوشكصحوبةهناك

نحددانالشيرمنفليس.المزارعفيالفرقاساسعلىقائماالأصلنممايكن

فيالمجلسواعضاه6بوتمأرابىا)طلكبار،منكمانواالذينهمعن

نيالمولودينومن6الموإطنينائرىمنكانواسواء-المجتمماتوفيآشورمدينة

المضويةانهوالمهمالشىءفانممكناهذاكانفاذا.الموائلرؤساءأرالنحيم

باخاز،وبالنتيجة،المجتمعفيالارضبملكيةمرتبطةكانتإلمجتمعني

الافراد5انيمنيوها.المجتمععضوعاتقعلىالملقاةوالخدماتالوإجبات

الشيءولكن.المجتمع1افرادبقيةعنالقانونيوضمهمفييختلفونلأ،الحظماء

باشخاصهمالخدماتهذهيؤدونلأالنبلاءطبقةافرادانهوايضاالمحقق

نحواخاهيو!انهححورابيقانونءنوالمشرونالسادسةالفقرةتبين

مستخدين.بديلينقبلمنالخدمةاءاداالتزاماتفنفيذ

هيواحدةحالةفيالأجراءهناوالمشرونالسادسةالفقرةحظرتوقد

سضوعةالظمةكانتاذااو6الملكمنهبةبمنحمرتبطةالخدمةكانتاذا

يكونالطلةهذهمثلفيالبديلوان6عسكريةصفة\إت)الكوم(البحث

(09مأجورا)0شضا

الملزمةوالخدماتالواجباتنوعهوما:هوالأنيترددالذىوإلسؤال

علىللصولالاغنياءالاعضاءيتصرفوكبف6الآشوركلماالمجنمعمنلمضو

.؟بدلأء

المتبنين.الاولادوعلىالأرقاءإعلىيصدقكانذلكنبئرايناأنلناسبقأ!9(

عدامالهأخرعملأيلادأهبعبدهيبعثانبالطبعالسيديستطيع)001(

.،ألعسكرالخدمة
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التي

ثلاثة

.1(

الحالةالآشورممماالقانونكنابمن)أ(والأربمونالخامسةالمادة-نتناول

يتصورالقانونفكتاب9")9محيلبدونمهتمودمحاربزوجةفيهاقظل

احتمالات

بالزو)ت"المرأةأعطيتاذا"ا/آ(والاربحينالخامسةادةالماترجمةصهدْه(

تظلأنعليهافانولدولاحمولهاوليس(أسيرا)زوجهاالعدوأخذوقد

تأكلهما،"السنتينهاتينخلال،تجدلمفاذا.سنتينلمدةلزوجهامخلصة

شاتوالىالاشما5للقصرتابعة-لانتانذلكعنوتتحدثتينانفحليها

يطعمها،أن؟(القصرأفرادبين)منسيدهاعلىيجبذاكواذ،ايمايكالي

4=إرملة،خبشو"زوجة-لانتفاذأ.بحملهتنهضأنلهاينبضيحينفى

شااشاتردشما)عملهتؤديوأنبأودهايقومانوحدهالقصرعلىفان

اذاولكن.شاتيباشي(شبارشاكيشياوامايكالوايتاياشيأخبثشمي

ايناواوسااوشوماوالبيت)الحقللخدمةمعرضاهجتمعهفئزو-هاكان

لقضاةوتقولتأتيأنلهاينبهـكيعندئذ(ئيكاليبيتااواكلااليشو

انو()خزيالرئيسيسألوأأنالقضاةوعلى،"كلهماعندييوجدلا"

مدةلمحيشتهالهاوحقلبيتعلىي!ملواأنعليهمثمالمجتمعأدأفراوكبار

وثيقة.لهايكتبواأنأيضاوعليهم.فيهلتسكناياهيمطوهاوأنسنتيئ

عليهموانفيهترغبزوجأىمعتسكنانلهافانالسنتانأفقضتمافاذا

زوجهاعادمافاذا.كأرملة(يعتبروهاأنأي)بذلكوثيقةلهايكتبواأن

)بالزواج(أعطيتالتيزوجتهيأخذأتلهفانالبلدالىذلكإسدالمفقود

ولا،التاليزوجهـ!منولدتهمينأتاالاولادعنبعيدايكونأنوعليه

الحةلهالىبالنمهمبةأما.التاليزوجهاسوىيأخذهمأنأحديستطيع

قدزوجهايكنلمفاذا،كاملبسعربيعاوالذينلمعيشتهاالمعدينإوالبيت

لمواذا.ويأخذهمالهماقدرفىاطبقايدفعأنلهفانالملكيةالخدمةفىدخل

أعطىالذيهوالملك-لاناذافحندئذأجنبيبلدفىماتبلالزوجيحد

فىالمشقةوتكمن.يحطي(عندئذ)حرفياسيبقيانفافهماوالبيتالحقل

واخيراالأمرأولالسلطاتعليهماصلتقدوالبيتالحقلانحميقة

المشقة:لهذهالتاليالحللأقترحولاأنني.كاملبثمنل!يباعاتحولا

المرتبطةوالبيوتالحقولهاتلكغيرمن)وبيتاحقلاتشترىفالسنطات

عليه-لانمثلمااحتمال+لثرعلىللتحويلقابلةغيرهذهمثللأنبالخدمة

الطريقةوبهذهسنتينلمدةالمرأةالىوتعطيانهما(تمامابابلبلادفىالامر

فان،السنتينمدةانتهاءبحدالمرأةتزوجتمافاذا.بهماالمرأةتزود

لهاالمطبيعيمنيصبحالتيالسلطاتتصرتتحتيبقيانوالبيتالحقل

يدخلولمالاولزوجهاعادمافاذا.كاملبثمنتهطيانهماأوتبيعهماأن

اشتركيالذيالماليفتد!أنلهفانله(تخصيصاتلقى)بلالملكيةاالخدمةفى

الحسكرية.الخدمةبواجبمرتبطايكنلمذلكوكأنزوجتهلحساب
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الملكية.المزرعةعلىيحتمدوناشخاصالىتحود)الزوجة(افها11("

(21ْايمإةأيكاليضاتو-اى-لأ-آالعبارةقرأنا)اذا

الذىالشخصالىالمادةثميرالحالةهذهففي)خبثس!6زوجهاكاناذا21(

وجهعلىالقصرهوالمقصود.بهوان،مفقوداطدةامحتوىولكن6يسندهاانحجب

الدقة.

فىالبيتوفىالحقلفى(الكو)مهمةيمارسزوجهاكاناذا)3(

المجتمع.نفسفيحقلاالزوجةتعطىانيجبالحالةهذهمثلففي.المجتمع

!ديهالسابقزوجهاعاداذااما.تتزوجانالمحددةالمدةانتهاءبحدوتستطيع

او-6هبةويتسلم(شاريدونات)الملكيةالخدمةفىيدخلاناما)أ(

مؤقتة.بصفةزوجهالىاعطيااللذينوالبيتالحقلءفويحصلالمنيدفع

فىيساهمورالشضفانحصحيحةللفقرةترجمتناكانتفاذاذلكومع

عرضةبانه)ب(و(1شارىدونات)ملكيةخدمةفىبانه)أ(اماعسكريةحملة

كخبشو.)جاومجتمعهفىاوبيتحقلفى()الكرللخدمة

رسائل)الحمارنةتلمراسلاتمنلنا،خبثو"الكلمةعرفتوقد

السرعنلدياالمتوفرةللوأثقمحاصرةوهي9(()3ْ(ببدوس)حاكماددرب

فىيب!وأ1")4الحديثةالاشوريةالنصوصومنءالوسيطالأشوري

فيالطملينالأفراداحدبهايقصد،خبثمو"كدمةان،الحمارنةتلمراسلات

.،هلتسر.ل.!أالملكيةالمزرعة

ايتو-حلاليتو-اكالاأصيالمقترحةوالقراهاتتالفةالسطربداية)201(

256،412،484صد!ول.ومايلزدراينرمطبوعفىالفهرسةانظر

الآتيةالتراءةأقترحولذلكالفراغتملاانيمكنلاالاخيرةاءةوالقرا

سيأتيماانظر)الضرمجتمعمنعضواكانتاذا5،ليتو)؟(أشماأ

.355ص

2الاعدادالعمارنةتلعبيد:كنودتسنأ.يئ1()30 ، 85 ، 36 . VV112،لأ

013 . TV ، 125 ، 37 ، 118 ، 09 ، 117 ، 57 ، \\,TT f , \ Y

.3؟

5:3،2بعدماوما136س،\البابليةالمسماريةالكتاباتشريدرئى)401(

الخ.33،-5657
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الخبشوافرادبهيطعمضيئايجدلاانهمنورشكى(اددرب)فجدوهكذا

عنبحثاالمدنمحاصرةعلىا!امهمومن6لهعدائهممع،لهالتابعين

lالمحررألرزق،.

اممما،خبش"يةالحبربالكلمةالكلمةاهذها"،ةَالبرايت.و.ف5يربدو

.،المحتقالحبداممما5،ايضا،الحرء

فىيخدمالحديثالأشورىالجيشفى،خبثموسبى"الكمانولقد

بتيدتبين)95ْ7الثانىسجوننصوصةا!ى.9ْ6(ةالجيشصؤخرة

مديخةسكانالخامسشدمناصرجرداكصلهذافطبقا.الخبشوعليهكانسا

البناءواعمالالعسكريةالخدمةاداءعليهموفرضالقديمإمنهممناشور7

اماتاني)(خبشسبى)ال"صافنفسفيوضحهموفيلك(ددبشيكوالكوأ

المحتمدينالرجالمنيكونواانللخبشولأبدهذاوعلى01(خبثميشسوبى

.،المحرر(-شسكينم)البابليللمسكينمماثلوهذاكاالملكعلى

لخدمهَعرضةكانواالمجتمعافرادمنقسمهنالكالخبشوجانبوالى

لهمتمنحكمانت(اخرىأتزاعاتاايةيتحملونلأوربما)خاصةعسكرية

.(وبيتحقل)خاصةهياتعنها

والخدماتالواجباتمنعددو!وانلأبدالحسكريةالخدمةعداماولكن

Yl6شأخرةعصورمنلناالمعروفةوالخدماتالواجباتتلكمثلخرى

الاو)والقصوروالمعابد6الريوتسهيلات6الطرقنجاءفىبالمساهمةكمالألتزام

افرادجماهيركانتفقد،شارىسبى"كدورمممازيلكدورو(المممحاة

الاشارةمع43ملاحظة502صنتهاياودئيلا!صراأثار:يت،البرا0ف.و(01لأ

.مندلسونالى

25-2:27الثانيلسرجونالثامنةية،الحسكرالحملة:نكانتوردا1()60

18842:1،33ليبزغالمسماريةالنصوصمجموعة:هنكلر.ص1()70

الثانية1الآشوريةالامبراطوريةملوكمنالثاني1الممكهوالخاسىشلمناصر)5(

التاسعالملئهوتعدأدهالميلادقبل722الى726منسنواتخسىحكمهدام

.أشورلموك"منالمائةبحد
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تب!التىهيماتالحصهذهقكونانولابد6اخدعاتاهذهلأداءعرضةالمح!خمع

خدمه5ه!/الحرفيةالترجمة،،ايتوالاشاالكوأالمامةبالمبارةيدهات!

.،المجتمعملكية

عدةفىقبلااقتبسناهاالتىاسابحةاالوثيقةلىالحبارةهدهوردتوقد

اسواتأالفتاةيستعبد،اريبا-ايلوماأالمدعوالارظهاحدرأيناحيثمناسبات

يتزوجها.و،صيدهبيتمنفىدقبلمنءاعيلت"التي،ادغلات

مفاايعملاان6الجاةقيدعلىبقياطالما6عليهمافانلذلكهـلتيجة

،ادكلاتإسوات5وتعتبر.يةالقروداخلالحقلفى،ايبوشوأش-احأبلاأ

وا)أ(ضاالأايوأاولاد.ومن(الحبدسيداي))أ(مجتمعفىاضاءوذريتها

واولادهـ)أ(الىالمجتمععضويةخدمةسيؤلونوأنهم!ما-شونوشو-مارى

يحولونهلاقدواولاد.)أ(انغير.،الكوماريشواو)أ(اْألأايوتىالكاشا-

.(اوردوتىاواموتى0انا)رقيقالىوذريتهاإغلاتااشوات

حكمناعاأ!لهـفاذاثاأليو)كدمةالنصهذافىخاصةاهميةلهومما

فاتلذلكونتيجة،ألو"ا)كلحةمن(نسبة)عنعبارةفانهابشكلهاعليها

يحتقد؟مالشخصإ!تمععضويحنىماذاولكن.،المجتمععضو"تعنى

مقابلماضضلدىاركن"شخصالىقثمير،أليو"الكلمةبانكوشيكر

.،الاخيرالشضالىبالنسبةثالثشخصاستحادهثمدين

حالة،ايةعلى6هناوانrذلكمنتعقيدااكثرالوضعفانذاكومع

يركنلم،ادغلاتاسواتعداهفما.الاصلىالمحنىهـوليس

منايرةطبقةوتلك،167الوثيقة"محالة،1فتاةفهيالدينلقا.شخصإممما

ابينها.انحاولتكما

فهؤلاءهمتليهاالتىبالسطورالمجتمععضو6(أليو)الكدمةحددتولقد

.انهاالأاعتقتقدادغلاتاضواتانومع.المجتمععضويةخدمةيؤدونالذين

ذإتالىمطيعودانزوجهاوسيد8معيلها"لانفيهعاشتالذىالبيتفيتبقى

-،54-
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منعضوااوعبلمابلحرارجلايكنلماعتقهاالذىالئسضوان،ءالبيت،

مصيلها،.هييت

النصدامما)التوابعمنواولأدهاادغلاتاسواتقكونهذاوعلى

فهم،اولاد"اى،مارى"وليس،ذرية"اي،ليدمانو"كلمةلستحمل

نقولوقد)لهبالنسبةواطم،سيدهم،اليو"بل،أليو"ببساطةيسمونلأ

.،المجتمععضويةخدمة5يؤدواان(يجبعنهيدلأ

6اصبحواالذينإتباعهالىالتزاماتينقلاقطاعرجلقضيةهناتواجهنا

."سيدهممنبدلأالمجتمعفىاضاء"6هكذاولنقل

عامة6بصفةالتابعالىلتئسيرتطورت!كانتربماالكلمةظنواخيرا

كتبمنوالأربحينالخامسةالمادةفى،ايتوألأ"لكلمةقرأءتناكانتفاذا

مثلتمتلككانتأيضاالملكيةالمزرعةبانتنىقدفانها6صحيحة،،لقانون

الحالةهذهفييكونوناكابعينهؤلأهوان6تماماطبييإمروذلكالتابمينهؤلأه

.9ْ8(حسبةالظمةمنالظصةالتزا،اطملأنجازعرضةطبط

اخرىوطئلتو!كانتانهحقيقةتبيانعلىشيننااخرىوأئقناك

بهايلتزمالتيألالتزاماتلهميؤدونقوابععلىالأرضمرقنويصللأنأيضا

.،التبي"مماملاتالىنثميرانناينبفىالأولىا.درجةففى.المدخمعإعضاء

معسويةماضضلتبنىالواقعفىالاقتصادىالجوهرهوماترى

.؟والبيتالضل

محرضاالمالكيجحلالمجتمعفىماحقلتملكهـانالافتراضمنضرفنااذا

سوية"بهالمتبنىالشضيقومانالواضحمنفان،.معينةمجتمعفمةلأداء

متب:ىولدا"اصهحمااذاولكن،وخدماتهواجباتهبانجاز،ابيتواالضلمع

ففيا."خادمة،تحنىبأنها5-للايتو،قرأنابااذالهحاجةلاال!تولهذاانا801()

فىحملاتهالملكيتبعونكانواالملكيينالخدمبأنيفترضأنيجبالحالةهذ.

أعضاءكانالتيالعسكريةالخدمةبالتزاماتعلاقةايةثرنالحسكرية

لها.يخضعون.المجتممع

http://www.al-maktabeh.comب!-55-



ينفذانلهينبنيولذلكتبناهالذيالاببيتفىايضايدخلْفانه،به

الحملواجبعليهشسترطالمحاعلةانهظمنواكتر،ايضاالأبهذاالتزاعات

القرية.داخلوفىاحقلافىالمتبنيللاب

لذلك.مماثلةكانتالمدينينمنالمسترقينحالةأنفىشكمنوليس

الارضيشترونكانوااديناالدائنينباننستنتجأنعلىيحيننابرهانلديناوليس

.الارقاءمنكبيرةفرقبمساعدةيزرعونهاكانوا،مدينيهممنعليهايحصلوناو

السابقينالمالكينيستخدمونكانوابانهمففترضانكثيراالمحقولم!إن

ايضا.للمجتمعماتAلتزVاتأديةوكذاكزراعتهافى6بالذاتالقطعلهذه

Lوا Lفيالمبكرةالعصورفيمطبقاكمانالذىالبديليناستثمارمعقارثاه

قبلاايهااضرناالذىالنظامفان6بابلبلادفىتماماعليهكانمئلمااشوربلاد

التىوالخدماتالواجباتمختلفتأديةلغرضبديلينعلىال!ولكيفيةعن

المقارنةهذهفان،الاثورىالمجتمعفىاحاكمةاللطبقةكبرىعنافعتقدمكانت

الطبقة!هورتانبعدالاظهرلمانهايخر.تمامابهاوموثوقا6مبررةتكون

بكلوذلك6نهائياالمجتمعاستقلالقوضوعندما6سريعاترموراالفلاحية

إصررالألحاقتستحمل،الكبير"يدفىاصبحتعندماالأولىوبالدرجةوضوح

اهميتتحاظمنتيجةضحيفابدورهالمجلساصبحانبدئمومن،بالصغير"

وسلطته.الملك

لهاكانتالفلاحيةالطبقةخرابوكذلك6السياسيةالظواهرهذهفكل

اثمرق،افىالرممماإقتصادلتطورالعامةالأحوالذلكفىبما6الأقتصاديةاسبابها

مجتمعفيالصكرىالقائدبصفتهيلحبهالملككانالذىالاقتصاديوالدور

الادنىالشرقبلاداقتصادياتفيالاشوريةالتجارةلحبتهالذىوالدور،الرق

القديم.

الملاقةتحيليلعلىتساعدناالتىالوافيةالمحلوماتلدينافليستذلكومع

العصرفىانهالواضحالشيءواكن6مضماركلفىالعواملهذهلكل

ب!-56-
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النتائجىالىادىالذىهوالحواملهذهاشتراككانوحدهالوسيطالأشورى

.اعلاهذكرهاعلىاتناالتى

المجتمعافىالارضتمتلكالشحبمنطائفةظهورنشهدالالمنواهذاوعلى

الذبز!التابحينمنطائفةوكذلك6الألتزاماتكلمنمتحررةتكوناممنها

اصلامملوكةكانتارضفىاولهمملكاتزالماانهااماالتىالارضافييمملون

لانفسهماوفماتهالمجتمعواجباتكلاداءيمارسونوالاغتياهطبقةمنلأفراد

ععا.ولأصيادهم

لآسيادهماعيناالمنتوجيسلموناو6يحملونكانوافانهمهذاخلاوما

ا!ى)الابويةالاسياداولئكلسلطةيخضعونكوكمبسبباوقروضمقابلاما

.(المدينينمنوالمسترقينالممالاتوالفتيات6بهمالمتىالاولاد

http://www.al-maktabeh.comب!-ا57-
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بعأسااالفصل

)\((ارابغاأفياتياللىلعكمIوالموسعالعائليالمجتمح

،0691-591)7فسكانكليا:بقلم

بهاوخص6الريةاوربامنعالموضهاوإحدةدراعةصوىتو!لأ

بهاونحني،المسماريةاممآباتار).La-علىبالاعتمادالموسعالحائلىالمجتمع

فيالأمومة،والمشاركة6التآخي5المحنونة،كوضيكر"الحلامةدرإسة

برلينفيل!ه!99عنةنث!رتالتي،بالحقوقالخاصةالمسماريةالكتابات

.)2،يبزغولا

خلاصةهو(يانوكوسكا)السوفياتيةالعالمةكتبتهالذيالفصلمذا)1(9

التي،الحورية-ارابخا"مقالةومنهانث!رتأنلهاسبقمقالاتلعدة

،17-33ص57!1سنة)1(عدد،القديم2الشرقتاريخ"مجلةفىنث!رت

الملكية8معاملاتعلىارابخافىالاجتماعي،النظامضمائصتأثير"ومقالة

عنومقالة،3-13ص38/2عددأ579سنة"ايوس،مجلةفىنشرت

التي،المسماريةالكتاباتحسبالموسع1العاثلىالمجتمعفىالارضملكية"

35-اهص11(عمد91!هسنة،القديمالشرقتاريخ"مجلةلقنثسرت

،الميلادقبلالثانيالألففىأسياغربيفىالموسعالمجضمعتفكككتاب"و

591سنةلنننرادفىالمطبوعا t.وغيرها

على(صفه)اسمأطلقو)-لركوكأهلاناليهالاشارةتجدرومما

أرابخا()ااسموموتالشفطيةالعملياشر-لةمنشئاتفيهتقومالذيالموقع

i)الىحرفالذى المترجم-ذاتهيمةالقدرافا(

)2(.P Koschaktr : Fratrichat, Haus Gemeinsoh: aft

and Mutterrecht in Keilsehrifreoht: Berlin, Leipzig

03391
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مؤداهانتيجةالى6لَثيرامتبايةمحلوماتلضصالذيالمؤلفانتهىو"قد

اخوبمظاهرلهكانتالادنىالشرقمنمكاناىفيالموسعالطئليالمجتمع!ان

.(08ص)ابويةمعيثسةبرمظ

13وذلكالملكيةباختفاءالموحالحائليالمجتمعدوام،كوشيكر"ويفسر

وإحافردأيدممماافيتركزهافانالاقتصاداساسكانتالارضانفبما.-ءحرورممما

مصاملا!"جميعفانولذلك.الأخرينكلهلاكالىالنتيجةفي.سيؤدي

70ْ)صالمائل!الم!خمعبتغييربلالارضملكيةبنقللأخالجانيجب،الثصاء

اختصتالَذيالطئلةلمجتمعالاولىالصفةكانالتآخيانكوشيكرويحتقد

!!)+،عيلاآ"و،!ظه!ْ!ارابخا5و!كم!أ،!خياصاأمنكلب

سكازاناساصعلى6افتراضيبشكلكايفسرانجه-نظره-.فماهذا.وان

هذهنطاقخارجالاننحرفهكماوهذا.مشتركعرقياصلمنالمناطقهذه

.المسألة.

حقتعزيزطريقعنالابوةالىتقالبىأ.إلا،كوشيكر،لرأممماْوظبقا

بتوزيعتتحلقالتيالقفايافي(الاكبرللاخاو)مولودابنلاول!ا،خمثيل

62)توزيحهاوإعادةالموسعالعائليالمجتمعفي2الحقارات eبدهاوما).

الحاثليالمجتمعتؤلفالتيالحوائلمن)مفردةعائلةاقوىوصلتانفما

القوية6اطئلةاهذهفيالصغارالاخوةشرعحتىالصدارةمركزالى(لأالموسع

6الارقا+وحتىبلالنما.ذلكفيبماإلاخرينالحائلةافرادكلئم!.من

.هذا)،(التمثيلبحقينمتحون

المجتمعبثمأنقبلااليهأشيرالذيالرأىهذاعنيمربلمكوشيكرانعلى

ذلك،الادلةمنبكثيريحززهولمكاالاستطرادسبيلعلىالأالموسع/الطئلي

والى6أقانونيةاالنظروجهةمنالأقتصاديةالمشاركةمنالنوعهذاصصلأنه

N'%ليبزغ-برلينالمدونةالحديثةالثصرائع1عنحاشية:كوشيكر"3( n

.091ص
.chaker: randnotizen zu Neu'erenkiechriصبه!ول.!

0691.ftlichen,Rechisurkundtn Berlin Liepzig3691 p

.ثب!--
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التنظييبقضايا.ثانوياهتمامصوىيبدولمالأجناسعلمنظروجهةمن!ما

والاجتماعي.الاقتصادي

ااخرىوتحرياتموادنث!رتالوجودالىكوشيكرمؤلف!رانوفذ

ضمنالموسعالماظيالمجتمعصفةقصيدمهمة6كبيرحدإلىيسرت!يدة

.)4(القديمالشرقفىالاقتصادىالاجتماعيالنظاملتأريخامامةاالقضايا

خاصةبصفةالموةحالحلالليالمجتمعتتناولالت!المحلوماتاوفرولحل

الصغيرةالدولة،ارابخا"سجلاتفيو!تالتيالمعلوماتهيقنوعاواكثرها

نىرمجرىعلىتقعوكاتتالميلادقبلالثانيالأاففيظهرتا،تيالمستقلة

دجلة.نهرروا!احد،المطيم"

نثمرتالتيالنصوصعلىالخلاصةهذها!ادنقالمؤلفةاعتمدتلقد

المسماريةبالكتابةمدونةلوحعائتىزهاءاكشافتمفقد90996سنةقبل

يوركانه"يدعىموقعفي(\0رقمهارفاردجامحةفيالساميةابحوثاسلسلة)

اواخرالىزمنهايرقىطبقاتوفي(كركوكعنايالعشرةبحدعلى)"تبه

صمتحمرةوهىالاكديةالمستحمراتاحدىقامتحيثالملادقبلالثالثالألف

الموقع.ذلكف!،3ثاهة3ظصور"

اهلمنالسكانيزرعهازراعيةحقولأيمتل!ون!حمرونالم!كانولقد

وحيوانالهابذورواالادواتتجهزحينفي6عينيةحصصلقاءإلأصيينالبلاد

.(ذأقا)ْالمستحمرةقبلمنالجر

،مكاالل!نوز(،الىالمستحمرةاسمابدلالميلادقبلالثانيالألفاوإئلوارصما

ا+ثا+،8!كلاالحوريينلاالسكانمنخيطايضمعس!رياحصناوضست

.)+،والأكديين

.الكتابهذافى،نوف"دباكومقالاتنظراوأشورسومرعن41(

لننغراد-موسكوالقديمةسومرفىالدولةاقتصاد:تيومينيف.أكط10)5(

.الكتابهذامنالثانيالفصل56!1

جبالهبينالمحصورةالمناطق1سكنتالتيساميةاللاالاقواممن:الحوريونْ()*

الشرقيالجنوبالىالاقوامهذهانحدرتوقدأورمياوبحيرةارارات

وْأديمنوالنرسةالشماليةالاقسامعلىفاستولتالفربيوالجنوب

الرافدين.
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رقمهارفاردجامعةفيالساميةلمالبحوثسلسلةأ،وزان!سجِلاتتضم

منلوحالفيحوا!،اخرىطبحاتفيالوثائقبمضلىنث!رتوقد39-16

حقولأيمتلكالقصروكان.احصنافيمحفوظةكانتالمسماريةالكتادات1

يبدوماعلىهماالحرفية1والمشاغلالماشيةتربيةانالأللخضارومزارع؟وبساتين

الخراجوكيلعهدةافيالماليةالتمويلاتوكانت.فيهللثروةالرئشىالمصدركانا

باسماشتهرالذ!اخرأجاوكلاءا!ابنةوكانت(Shakinا!)ألابيتيشاكينا)

الملحقةالمرافقفيالثمخصيةبسجلاتهاتحتفطTolponna!أْتلبونايا."

.،بحدهاوما49ءر52عددالشر!ةللبحوثهـي!يةالاهالمدرسةحوياتأ

جلساتلعقدالتاكيدوجهعلىيستحملإلمبنىمنالأسفيالقسمولَان

سجل6الأخرىالوثائقبيناكشفواقد/الا:ريينلأنذلكالمحاكم"احدى

نو،حزا+مم!ال!ل!له!ول!9حكاماحدKussihar؟"!باحرموشي"أستبوإب

عدداصرقيةاللبحوثالأمريكيةالمدرسة1دوريات)السلطةبانتهاكلأتهامهنوزا

.(بمدهاوما13ص5َ2

وردتالذينالكبار1بينمنينتخبونءاحتمالاكثرعلى،القضاةوكان

الحصنرئيسوان6الطلمحكمةفياعضاءباعتبارهمالوئائقا!اسماؤهم

كان(أوخلويةالحورنيحالزو)الاكدية1المغةافي(Halzuhluأزوخلوخاإ

.النصوصإوردتهلماطبقاالأحيانبدضفيمحهم-بشترك

كما،اعتياديةجلساتفييجتمحون((Shibutuشيبوتو)ال!باروكان

ادببتفسيرالمشحيلمنفانوالا،دوريةلتغييراتيتضعالمح!صةتكوينعان

صبالمحكمةافيوتدوننسبيا/طويللأجلتوثقالتيالمستنداتجعل،لذي

يمقدواانالقضاةمستطاعفيوكان.اماتأريخوجوديصحب،الجارية-العادة

.)6(ملكيموظفمنخاصبأمراجتماعاطم

مكانالملكمقرلانذلكبعد،ارابحنالافيالملكيالسجليكتث!فولم

مجلد،الشرقيةالامريكيةالجمعيةمجلةْ،فوزيفىالحدلادارة:لبسنيص)6(

14ص43!1سنة63/3 1_f TEA.

.H.Libesn,y، the Administration of Justice inNuzi

-2!أ-
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-Alأا!لافي-أل5افما!ع Han،(الأيةمدينة)ال!ثة،!ركوك!وقعفي

المنسقة.أخنقيباتاالىبالنسبةالمنالبيدموقعوهو

لك!وكان.إيضاالحسكرىوالقائدالقضاةكبيىهوالملككانولقد

لوممالهمي"جماالخاصةملكتها6نوزاذلكفيبما،ارإبخافيكبيرةمستوطة

الخصب.الهةكماهنة-شكبلا-وهى"أولله!مانلأ

منوثيقةالفيزهاءمتناولنافيفانالرسميةالسجلاتالىوبالأضافة

الربوتينعلىقعوالتيلنوزاالمأهولةالضواحيفياكتثمفتالتيالخاصةالسجلات

وفي.،تبهيوركان!منالشرقيوالثسمالاكسمالالى)ت(و)أ(المنفصلتن

-Shilwaتيشوبضلوا"الاميربيتيقومكان)أ(الربوةمنقسم Tiahup

المسلسلات-اخرىطبحاتفيمنهجزءنشروقد)سجلهممظنميتألفالذي

ناالنصوصهذهوتزكد.إقتصاديةنصوصمن(9هارفاردجامحةفماالسامية

والحبيدالأحراشورجالوالرعاةوالكتبةالصناعلديهكماناذ،واسحةكانتاملاكه

والحقولهوالبساتينالكرليمتضمكانتالزرإعيةمقاطحتهوان6ويخرهموالحراس

.والأغنامالماشيةمنوالمئآت

الأمير،مجاورىالىتحودالتيالأولىالسجلاتكانتذلكمنالنقيضوعلى

فينئمرتوقد)،Annuteiaانوتيا"و،Katiriقيممما"عشيرتاوهم

بصفةتمتبر(اخرمكانوافي)5(المددهارفاردجاممةفيالساميةالمسلسلات

رئيس!.خصالتيللسجلاتمشابهةخاصةقانويةلمحاملاتم!صوعاترئيسة

Tehipلملاتخيب!وهو،نوزاحصن Tilla،مقرالمجتمعمبنىفيعليهادْراككما

،فوزانيالمئشركةالتنقيباتسلسلة"فينشرتوقد))ت(الربوةفيالسكنى

.(اخرىحلبحاتفىفهاقسموثس6-1!د

منإجيالخمسةاواربحةحياةالخاصة،نوزا!سجلاتوقكتنف

Akkuiaيااكو"منابتداءاالأجياليحسبالمرءشرعماواذا.،الارابخيين"

Puhiثىبوخى5ومعاصره"كثيرى"بن Shinni.،

-ا،ثبم-
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الجيلالىالاصلفييحودالوثائقءنالاكبرالقسمفان"تللاتضيب"والد

تلبناياالسيدةإءالكبيرةوالمحاعرةنللا-ْخ!يباسماءيثصملالذي،لثاني

Tulpunnaiaتوكي"بنول!!ا،نوالا"الأصةرومعاحصرهTauki

يحودفانهقيثصوبشلواالاميرسجلاما.،Annuteiaانوتيا"،وحفيد

الثالث.إبىيلالى1

I.ضَلمب.ج.أيجمحهاالتيالموا!وكانت .J Gelbم.!بو.

P.بورفبس .M Purveysالعلمية6للاسماءعامفهرسولفىررةولع*3ومكراى

بصفةكشفتوبذلكالفرديةالمحاملاتنطاقمنالتحققع!كبيرةبصفةصاعدتء!

التحرضطريقعنالمرءيستطعحينفي،دوافحهاعنالحالاتبحضفىمباشرةغير

بفهرسالمتعلقةالمملوماتذلكإلىيضيفانالمعاملاتفيالمتضمنة1للمحتويات

.،نوزا"افيالموسعالعائليللمجتمعالحا؟لميةالعلاقات

خصصتمستفيضةواحدةإراسةسوى،9599سنةقبل،تنتثصرلم

ستيل.ر.فالسيدلامؤافبهاونعنى،ارابحنا"فيالاقتصاديةللقضايا

.F .R Steeleيقارنهاوانالاسماربمدلينئصرإنالمزافهذاإستطاعحيث

فياممنه.القديمالبابليالحهدوأفيالوسيعلالا!ثورىالحهدفيالسائدةيالأسحار

للاعمالكثير!الجوهريةاواجهةبااهتماما"ستيل5يبدلمالارقاممعدلعنبحثه

المغلمىالاهميةذاتبالمماملاتالخاصةوالتأثيراتالأعباباي6بفحصهاقامالتى

وافية.درإسةتدرسلموالتي

المختصينليساخاصانهجهاإجتذبحتىالقانونيةنوزاوثائقنشرتانما

بهونحنىالقديمالثسرقلقوانينمؤرخاعظمومنبلحسباللغاتيتأريخ

منسلسلةأوضحتالتي0ا/خصوصلهذهمؤلفاتهخصصتالذممما،)!(كوشيكر،

اوقت.اذلكمنذتامةمعالجةكلهاتمالجلمالقضايا

4331!نيوعافن،نوزىفىالزراعيةالممكيةمعاملات":ستيل)7(

4391..F .R Steele: Nuzi Real estate Transactions New haven

ثب!-4-
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الفنيةالمصطلحاتتونحيحالىالراميةالمخاولاتااساسيضارعومما

H.لوي.ص)اسيدةااوراقهيللنصوص Lewy)الىتتشوقكانتالتي

(.A)"بخاار5،فماا/،جتماعيالنظاملهذاشاهلمةصورةقكو-!

منرقيماننوءان6،نوزا"فيالخاصةالسجلاتكلالىبالنسبةوالمألوف

هما.الوثائق

Tidennuتدنوتوى2اقروثيقة-1 Toويتمإلامدطويلويكون

تسديداادإئنلحسابيدملانعليهينبغيضامنشخصقبلمنعيهالحصول

ملكيةبرهن6قر!وثيقةاو6الأصديالدينمبلغتسديديتمانالىلملفائدة

موفى.غيرالدينبقىطالماالمرطنبالمالا!،نتفاخحقلددائنويكونحقيقية

6موروتو)نوعمنقرضوثيقة-2 )Mil-rutoهذهتغيرتوقذ

المنقولة6غيرالأموالالىالحقوقخويلتمنيوAhhutuاخوتوالىالكلما

.،اخ5او"ابن،بمثابة،الجديدالمالك"تبنىيقطرءنشذلك

كللأن.ذلكالشاكلةهذهعلىبخا"!ارفيالزراعيةالمقاطعاتبيعيحدثولم

اوردهااليبالأشارةاساساتحريفهاتمقدالحقيقةلهذهالمطروحةالتفسسيرات

قبلمنبالالتزاممملوكةكمانت"اربخا،نيإلأرضكلانتقولوالتي"كوشيكر،

بيحها.حظرولذلكالتاج

نوعمنالزرأعيةالمقاطعاتمعاملاتكلكانت"سباينرر،)9(اوضحوكما

الحصولحقحرمواطنلأيوان6الحقيقىالتبنىممارسةاساسءلىتقوم21(

2891لبزغالعمارنةعكرمنالحديثةالشرائعئاتمدو:كوشيكر)8(

.P Koschaker: Neve Keilschriftliche Rechtsurkonden sus

2891.der El- Amarnazeit Leipzieg

العائدة(بقانونالمتحلقةالجديدةكركوك)مسشندات:سبايزراي.ئي)9(

03!\لسنة01عدد،الثصرقيةللبحوثالامريكيةالمدرسةدوريات"فى

بحددهاوما8ص

.E .A Speiser: New Kirkuk Documents Relating to family

.law Amor )01( 0391 .p ,8 Sq
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!نهيجحلوبهذا6الأضخاصاحدتبنىطريقعنوذلكبتفيلهمساعدعلى

له.النسرعيالوأرث

واوموقعهاالزراعيةالارضحجميورثالحقيقيالتبنيحالأتفيانِهغير

عرهـانالىيشاركمانذلكعنوبدلا.ذكرهايردلمللمتبنياخرىملكيةاية

تممااذاعنهيبحثوان6بالملابسويزودهيطحمهوان6المتبنييطيعانبهالمتبنى

.يموتعندماويدفنهعليهينوحواناختطافه

ملكية.لتحويلعقدتالتي"التبني،عقودإوإئلمنواحدافانومعذلك

امثالهمنالزراعيةللارضالجديدالمالكتحريرالىبجلاءيشير،حقيقية

.الالتزاماتهذهكل

نقلتعقداوخمسينمائةمناكمربملى،تللاتخيب"سجليحتوى

الزراعيةاراضيهم6قبلهممنمنبنىباعتباره،اليهاخرىاطرافبموجبها

.اعادةعمليةهنانرىانفشطيعاننالنايوضحذاقهبحدوهذا.ورثوهاالتي

قختلفلاغرإضوجدعليهمتحارفلقانونقياسي!جباصتخدامالأراضيتوزيع

.النرضهذاعنتماما

قبدهـالى،لوى"والسيدة،فسبوا"السيدبينالنقاشادىولقد

الارضىكلانبحقيقةتفسرانيجبالمحاملاتهذهمثلصيغةبانالقائلللرأ!عام

الاقطاعاتيحولواانقانونالهميسمعهؤلاءوان6للتاجملكاكانتارابخاافي

الأ.ليسعوائلهممناعضاهالىصويةأالملكيةالخدمةرسممع)

الوع!يلةهىتلكلأنالمزورةالتبنيعقودرؤيةالمحتادمنغداولقد

نفم!ىالىتوصلتوقد"لوممما"الشدةوتشير6القيدهذاعلىللتغلبالوحيدة

علىي!حلانالمزورالتبنيطريقعناستطاع5تللا"تخيبانالى،الأراء

ايضا.التاجالىيحيطهاولكيبلحمسبلنفسهليساراضي

لاولىلهاساسلايبدوقد"لو!،السيدةاوردتهالذيالتأكيدهذاانومع

ضفهقبولهقمالذىالرأىفيجوهرمم!لتحديلمقدمةيهيىءانهالأ:هلة

عامة.

ث!--6
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وسائلكانتبانهازعموالتيالمزورالتبنيبحالأتدعيماانوالواع

فيجمامحترفاوكان،المحكمةفيرسمياتسجلكمانت،القافونمن!للتخلص

المالككددعقوباتبفقرةمضوناتطبيقهاوكان.الحلياالملكيةالمحكمةظنون

احيانا.والارجلالأيدىوبقطعجداكبيرةبفرامةللعقارالسابق

ذلكفيمتمقبا،لوى"السيدةابدتهالذيالرأي"ستيل،السيدانتقدولقد

اعلا.اليهالمحناالذىالتناقض،ستيل"فسرفقد.،سبايزرالسيد5استاذ.0

بوجودللاع!رافالوحمدالاساسفانذلكومع.الأ!طاعيالنظامفىضحف.بأنه

)الكوالالزأميةالخدمةعنوردتالتيالأثارةهو6اطلاقااربخافياقطاعيفظام

.(لهاط!

مهمة"عبارةوهيالكلمةلهذهالمرفيةالترجمةاستبحدناماواذا

يندوذلكاناذ6ينهارسوفالأقطاعيللنظامالكليالمفهوآفان9"ْاقطاعية،)ْ

المماملاتمحظمفي)الك!الكلمةالىاضارةوجودعدمتذكرنامااذااثباتاإقل

للقاعدةمناقضةحدةlوةحالفىنجدحينفيكاالزراعيةبالمقاطحاتالخاصة

بلالاصليالمالكقبلمنليسنفسهالشضعلىفرضتقدالكو،5انالحامة

ذلكالىبالاضافةآخرشضايكنلمالأرضلقطحةجديدمالكقبلعن

.(نوزافيالمشتركةالتنقيباتسلسلات)ذاتهالأميرهوكمانوانما

التزام5باطا(الكو)كلمةالأصلفيترجمالذىهوكوضيكروكان

ابن،"بمثابةشضبهينبنىالذيللاسلوبتفسيرابذلكليطي،قطاعي،

.مزورةبصفة

كانماغالباللحقارالجديدالمالكفانالمعاملاتمنالصيغةهذهماخلاولكن

.واحد(الحالتيننيالاقتصادممماالمفعول)وكان"اخ،بصفةيحلن

ارويشي)الحوريةللكنمةمرادفة)الكو(الاكديةالكلمةانسبايزريعتقد)01(

Erwisse)العائمة،بقانونالمتحلقةالجديدةكركوكوثائق"انظر

ارويشي،"الكلحةاعتباردونيحولسببيوجدولا28عدد16و14ص

المجتمع.لأفرادالالزاميةالخدمةعلىتدللان

ثي-7ا-
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دونمنارإبخافيالمنقولةالأموالمننوعايتحويلصتطاعاي!نلمولما

هن!يعتبرلمنفسهكوشيكرفاناسميفسبربا!قرسمياالفرقاءيدخلان

سنجلاتثارسويلبثلمعنهبديلاتفسيراعرضقدوانه،كافياالتفسير

.نسو.إن"نوزاة

للاقاربفيهيكونوالذيالأخرىالأقطارفيالجارىالعرفمعوبالمطابقة

كوشيكراوضح6بيحهايرإدالتيالأراضيثراءفىالأولالخياروالجيران

وجودمنعليهالتدليليمكنالملكيةتحويلفى،نوزا"اتبحتهالذىالنهجان

فبالأضارتذلكومع.للارضالوحيدالثمرعيالمالكبثابةالموسعالحائليالمجتمع

ماضضبتبنيالخاصالاجراءان"كوضيكر،الىخيلالمغايرالتفسيرهذ،1الى

يتمكنلموانهكلتضفةصوريامرورااجراع!كان،اخ،او8ابن"بمثابة

.عزورةاومصطنحةاسميةقربىلملاقةصنفينوجودتفسيرءن

فيالفرقفان"نوزا،فيالموسعالعاظيالمجتمعوجودمفهوممنناابتدأمااواذا

ماأذافسبيابيسرتفسسيرهيمكن"حوتو"ونوع"موروتو،نوعمنالوفائق

مثلتزويرلانذلك.كليةمصطنحاطجايكنلمالملكيةتحويلنهجانافترضنا

المالئااولادقبلمنالمقامةالدعوىفيسيماولأالتمماءليثيرقدالأعمالهذه

حصلالتيالأرضزراعةعدمبسببالسابقالمالكورثةضدماباجرإءالجديد

هوالدعوىمنالغرضوان996()المزورالتبنيطريقعنالمدعيالابعليها

عليها.المتنازعالأرضعلىال!ول

صلالتيالارضبقطعةالحقبهالمتبنىلأبناءيكونانلأبدانهيبدروقد

الحقهذاثليملكونلا6العمليالواقعفي،امميظهرلكن.ابوهمعليها

زراعةفييشاركوالمالمتبنيورثةبانثبتواإناستطاعوااذاالامنازعدون

.الأرض

(ON).الحديثةأساتالدراضو+فىنوزيفىالحقارعنقتحلب:بورفس.مب

5/2Naitoالسنة(الادنىالث!رق)دراساتمجلةفى ، 74 a

light!ل!؟.P .M Purves Commentary on Nuzi real estate in

74,.ofrecent- tudies Jens2/54591 p

ثب!-8-
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الأرض!،زراعةفيالمالكورثةعايساهملمالتيالحالةفيحتىولكن

آخرضضالىعلكيتهاابوهمنقلالتيالقطحةفىحقهممنيجردونلأفاكم

القانونتطبيقانيعنيوهذا.المحكمةفيمرافحةباجراءالاالتبنيطريقعن

الأبنفانهن!وعلى.رسيابهالحملاوقفقدمالكينشبهجحلهمالذيالسائد

لحاظةموروثةارضقطحةفيحقهالىبالأضافة-بهالمتبنىالأخاوبهالمتبنى

افرادلدنمنالقطعةهذهزراعةفيبالمساعدةالظفرحقعلىحصلقد-اخرى

السابقين.الماليهنعوائل

الاطرافاماتالتقكللانالمحاملةفيذكرهيردلمهذافانوكقاعدة

طويلا،امداصائداظلالذيالصرفحسبواضحبئم!كلتقرركانتالمتطقدة

الذيالسائدالقانونوتحطيل6الاقاربمنالمئشركةالمساعدةعرفبهونحني

علىمتعاقدطرفخزوجاو6نزاعفيهاينشبالتيالحالةفيالايطبقيحدلم

فحلا.مطبقهوما

يمكن(اخاوكابنجديدمالكبتبني)الحقارملكيةلنقلمجينوجودان

ناتبينالتيالواقحةبالحقيقةوذلكالأعتباربحين-احتمالكلعلى-اخذه

وهذه.لهامشتركاملكايزالماالموسحةالمائلةارضمن6الأقلعلى،قسما

المنقولةضكيرالاموالتحويلتضالتيالقانونيةالدعاوىاكدتهاقدالحقيقة

نتTاذاالاممكنةتصبحلاالمحاملاتهذهفمثل.مشت!ركةبصفةعليهاالمتنازع

محينةصةفيالحقبل،بالذاتارضقطحةليستملكيتهانقليرادالتيالمادة

فعلا.مشتركةبصفةالمملوكةالأرضتدرهالذ!ماخالرمن

"موروتو،نوعمنالارضملكيةلنقلالقانونيةالصيغةتمتبرانالأعكانوفي

الأطرافنتكلوا!احرىحالهف!ءاحوفوءلوحوسبالحالأ!احدىني

موشععائليمجتمحفيعفوين)امممااخوينوجودذلكمثال.مشابهةالمتعاقدة

كلبا،وTehiaتحيابنTauhhس!توحي"هما

Keliaاكولني"بنlenniتاAkkتللا،خيب5تبنياقدكانا
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فيالمثشركبماالتنقباتسلسلة)الحقولاحدملكيةقلتمعندمالهمااخبمثابة

.(نوزا

علىيصلان،كمابن"التبنيطريقعناستطاع،تللاتحيب،انغير

؟3المدد28السنةالشرقيةوالاثارالآضوريةالدراساتمجلة)بستانيهما

قدالبستانانحينفي،ششركاملكاالضالبفيقكونالحقولانفالواضح

.(اد،.البستانعنانظر)للاخوةشض!ياملكايكون

"خلبسوحبحائلةالخاصةالوثائقنيالمنفصلةالملكياتعلىدليلوجدولقد

طهكع!داث!"غوربازهكانفقد.جزئيةضفةالمنفصلةأ"!هه8طدا

-5Matمات!تيشوب5اخيهمعبالأشتراكدائنونوله6حقولايمتلك Tishu

الأخريناخوقهعنمنفصلةبصفة(.له!نوزانيالمشتركةالتنقيباتسلسلة)

على!غورياز.)ي!لولكي.بينهممشركةاخرىارضايمتلكوتاللذين

د!لثا!،!!!حربا)فيوهواخوتهاحدكبل6الجماعية3فرودفيلهنصيب

حقولهاولفيمنحهفقد.بالديونأاختصاراعunniaبيهويسمى)

ثنمومن،(31نوزافيالمشتركةالتنقياتصلسلة)القرضلذلكضمانا

آخر.قرضطرولقعندائمةبصفةالحقولهذهاستغلالفيحقعلىحصل

مثلتوقد،صةمنعاورثهكلاليهيحولانعلى،حربابني"حملواخيرا

بمأبةحربل!)فيتبنىعلى،غوربازه،آاقداصيغةفيالأخيرةالمحاملةهذه

تعنيلأ،الاخوة"فهذه.(87نوزافىالممثتركةالتنقيباتسلسلة)له،اخ"

بل،حربالبنيالشقيقالأخالاصلفيكان"غوربازه،لأنللدمرابطةايةهنا

ومن.،المنفصلينغير،اخوتهمعالمشتركةالارضفي،غوربازه"قبولتعني

خابشانعلىيصلان-"اخ،بثابةتنيهتمانبمد-)غوربازه(استطاعنم

ة!دامايحTillsور!يمس+حولىآحرحقيقي

شضاالنهايةفيدخلوهكذا(402نوزافيالمشتركةالتنقيباتسلسلةأ

ماذكراظر)شعتركصمكنممهلهالذيءتيشوبمات"اخيهمعدعوىفي

.البستانهذااستغلالحول(ا*ه

7ب!-ا-0
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الذ!يالنزاعضابسبب-اقدآقد(غوربازه)يكونانالمحتملومن

ارضىمنمقربةعلىيقعالذىالبستانهذامقايضةعلى-المحكمةالىانتهى

!ايلارضمجاورةبارض،تشوب-مات"الىواخرى،بلاتبكي"الىتعود

فيالمشت!ركةالتنقيباتسلسلة)اخرىعائلةمناخوةخمسةالىقبلاتحودكانت

(255فوزا

مالكاو)المالمالكيعلىفان،كابن"تبنصفةالمحاملةتأخذولكي

الطرفيصبحفحينذلكومع.المعاملةفيطرفايكونواان(الأليسمنهمواحد

منافرادععآخرمالاىاوالبحثموضوعالمالالىبالنسبةمالكشبهالمتعاقد

الجديدالشريكيتبنىانلهينبغيفحينئذ6المحاملةفييشركوالمعائلتهمجتمع

له."اصآءبمثابة

حسبوحده،حربابني"قبلمنتعقدلم،غوربازه"معالمعاملةكمانتولما

ضفةصينتقدالمحاملةهذهفان6المشتركالمالفيالثمركاءكلقبلمنوانما

.كأخوليسكأبنالسابقتبني

سو!ىاصليةبصفةتغيرلماخاوكابنالتبنيمحاملاتاننراهوالذى

العائليالمجتمعنيالداخلةالفرديةللموائلبالنسبةالضارتوريثمضمون

لأالمفحولالسارىالقانونعلىطرأالذممماالجوهريالتحديللأنذلك.الموسع

خارجي.وريثادخالجمايرادالتيالحالةفيالأيطبق

الاهتمامتركيز6الاعتباربنظر،نوزا"فيالقانونيالنظاماخذعندينبغي

تقعكانتالتيبالتصرفاتذلكعلىحكمناعااذا-كانالذىالدائنوضععلى

عبارةعنبخهفي،كوضيكر"فانولذلك.ألاولالوريثبمثإبة-المحكمةفي

بحقدالوارثهذاهويهتحددالىيعرح،الشحص5هةامثلوضعتحدد

بابدالهااو)+riاورممما)الحوريةالكلمةعرفتهالذىالتسضمع

بحد.فيما"سبايزر،كررهالاقتراحهذاومثل.(،اروممماكلمةالى

التبنيعقردفيجدانادرةبصفةالكلمةهذهاستحمالانيدوذلكومع

http://www.al-maktabeh.comا!--1



منفانمصيباكوشيكركانفاذا.التحديدهناضدضاهدايقفالمنرورة

ذلكمنبدلالكننا.اكرضرإحةاستحملتقدالكلمةهذهلَكونانالمؤكد

-Ewriاروياورىل!الكلمةاننجد Erwiالأستعمالشائعةكانت

الذينالأقارببينمنالحقيقيينالورثةاسماءالىتشيرالتيالنصوصفيكثيرا

عاممفهوآصيغةفيالحبارةاستحملتكهذهحالاتففي.الدمرابطةتربطهم

طرب-قعنالورئةلاحدتحريفبانها(اورممما)الكلمةلتفسيرمجالأيتركلأ

.ءالحقد

معسوية(اورى)البهايتمتعالتيالأمتيازاتتنتقلالاحيانبعضوفي

المنقولةغيرالأموالالىالوراثةحقوق

يمصصىيكنلمالجدتدالمالكانهوخاصةبصفةاليهالاشارةتجدرومما

ل!لممةالمجردالاءسموهو)((Erwisseارويش)بلقبءادةالواقعفي

التنقيباتسلسلة)لحقوتتقليصايحتبرالمتبني%لهةالىبالنسبةوانه(،اروى،

الأبنالىتمودأاوري)ادحقوقلأنذلك(692-98نوزافيالمشتركة

الموروثةالآلهةيح!دمانفي،الاوري"وواجب(الاكبرالاخ)الىأوالاكبر

التمثديدعلىتموقد.مماالتبنىعقودوفي،الشهاداتتائقوفيعليهالتأكيدتمقد

فيهايكونلاانتىالحالةفيالابهللمتبنىملزمة(الأوري)حقوققكونلأأن

يصبحالذىهوبهالمتبنوليسالولدفانوالا6بالغولد6موتهاثناء6لدمتبني

عدد23السنةالشرقيةوالأثارالاشوريةالدراساتمجلة(الموروثالمعبدكاهن

تمارساذ-تتح!لأ،الأوركا+صضوقهانكليجداًالواصحتوالحمَيعَة

المحالأتتصا.ايرةمظحالةوجوديفترضحيث6نقلهاالذىالشضوفاةبحدالا

المنتحلة.التبنىعقودتؤكدهاالتي

رئش!لىوىيكنلمبانه،الاورى5بهاينهضالتيالكهانةواجباتوتبين

7ب!-ا2-
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الدورنمصحينالنتيجةذاتالىونصل.)12(الموسعالحائليللمبخمعخر1

الحائلة.تمل!ماالتيالمنقولةغيرالاموالبثسأنيةالجارملاتالمطفيللاورىالخاص

Edwardكيراادوارد"منكلنشرهاالتي)01(رقمفالدعوى Chiera

حقيقةدعوىتمثل،47/9الشرقيةالامريكيةالجمحيةمجلة"فىءوسبايزر

6الا!ارببينالمنقولةغيرالأموالملكيةبنقلالخاصةالمماملاتمنعددالىبالنسبة

التي.لمةالمطومنها6الألشىعليهاالمتنازعالمعاملةسوىتميزلم-المحكمة.واند

ا-ضماالاكبروالابن(1،)3إورممما"باعتبارهKawinniنىكىو)عقدها

عقدها،-مالتياخيهابنمحاملةانحينافيكةلأ3ثاRabuورا!مارو)

-لم!ملةإظر).مخالفةباعتبارهاخرقهاتمقدلهااللاحقةالمختصةالمقودوكذلك

.93(نوزافيالمشتركةالتنقيبات

تلىل!6تحيببنزnnamati4هـاناماتىاننجداخرىدعوىوفي

فيالسا.قلك111ورثةادعاءاتيرد6ضرفهتحتبحقاريحتفظانحاولحين

ولغرةر.(تللاتحيب)وفاةبعدذاتيةبصفةاليهمعادتالتيالأرضقطحة

اصتعدقد،اناماتى،يكونانالمحتملمنفاناضافيةحقوقيةدعاوىيتجنبان

Sharraشردونىشرا)يدعىشخصمععقدلتوقيع Sharduni

الأخيرتصرفتحتالموضوعةالحقوقبثمأن33Ithi(!أاتحشتااص

Equlitiاويرواقليتىأىها(اوير)هوكمانالتيْالحقوقأممما) Awiru

نفلىءلى،شراضردوفى،اخوةاقدامفييكمنالضومةأصلانيبدوو

ية،المصومراللغةت(إوكالا!!ث!ط)الكلمةاكتفتالتيالتعقيداتانظر121(

)ارارتوا.لفةفي(ذلهدا+يوريا)والكلمة

العائميةالمجتمعاتأحدرئيسأوالاوريبدائرةتختصالتيفالارض

بلفظةنلمط،ول!ثهاولال!لخ)ف9ِ،حم!+(اورو1تسمىكانتالموسعة

E-أري-بي-اكي) Bi-)Rار،بالنسبةوذلكأيضاالاكديةباللغة

الحئت.(Ewaruاوارو)كلمةكذلكانظر.الجمعوالىالجنس

نبم-ان-وي-مكاشا-شو)1(اور-)1(وي-ايوهو73السطر)13(

a Mka- Wi- in-niثللأاW4 ( 0)- Ur )1( Shu- S!ل.
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،68692نوزافيالمئشركةالتنقيباتسلسلةاظر)رضا.دونالحقولملكية

.آ028،594

،ىأما15اليهقدآ،بالمحاملةاعترافهلةاه،شراشردونى،تعويضولنرض

.(01نوزافيالمش!تركةالتنقيباتطسلة)هدية

الورئةقبلمنلاضوتعرضةبحقودالمثبتةالورثةحقوقكانتماوظلبا

الار!فيالمشاركينالكينالميؤلفونالذينالاقاربصيماولأالقانونحسب

س!،6ث!469!س1996:نوزافيالمشتركةالتنقيباتصلسلة)عليهاالمتنازع

.(الخ6ثع!9،634.344034،348،003،364،6+

الفرتاه.الىبالنسبةمضايروبنجاحسنينعدةالدعاوىهذ.مثلتستصروقد

الدءاوممهغم05فيالحيااليدلهاملالكونظلباالمفحولالسارىالقانونأحكامإنعلى

المحكمة.الىالرجوعدونتنفيذهاتمالتي

علىالتعاقدحالةفما،للحقارالسابقالمالكالىحولتالتيالثمينةالاشياءأما

Kishtولكئمعتو"عادة"هدية"تدعىفاكا(أحوتوأومورتو)مزيفقبن

!Shimuشيمو)،ثمنا"وليس

المحنىعنالمحكمةفييكشفانمنيمانعيكنلمأحداانيبدوولكن

اخشءتاداةكانتالهديةهذ.بانالقولفانولذلك،هدية"لكلمةالحققي

حظروجودبسببوذلك،اتمامالبحثنطاقعنخارجقولالبيعاخصاءبقصد

قبلمنالمشتراةالارضئمنكان،سومر"ففي.الاقطعاتبمصادرةرسمي

الى،الهدايا"تقدمحىينافي6الحئميرةرؤساءعلىيوزعالعشيرةعنغريب

.؟(ية)4الشخهأ.والهممنفتصبعالحقدفياسماوهموردتالذينالأفراد

عدةلهاتوجدوانتي،،ارابخا"في8هدية!الطَدمهاستحمالىانوواضح

-أ؟يدلترضوذلك،تقليدبشابةكمان6الراقجنوبيفيقانونيةاستحمالأت

9506ص4الحددo,,,85"لأالقد-صةسومرفىالارضبيعدياكونوف)14(

بحدها.و!93ص

ب!-7ا-4
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يستطيعوالذيعايهاحصلالتيللاقيامالثسخضيالتملكفيالمتحاقدالطرفحق

الماظيالمجتمعفيالأخرينالاعضاءعنومستقلةمنفردةبصفةيستعملهان

صع.Jا

تحدثالاراضي-حويلدعاويفيهكانتالذيالوقتففيحالأممماوعلى

التحويل،.نالنوعلهذابالنسبةواحدةضيةقوجدلأفانه،جداالغالبئ

اذامحتمامروذلك.رسميةبصفةالدولةفهاومثلتفعلافيهاالترافعتمقد

الملك.املاكمنالارضكأنتها

الأراضيتضيصاتبسحبالحكومةقيامعلىدليلأىيوجدلاانهكما

.قسرا

8ضي15عائلةالىيعود)أ(الربوةفياقيمللسكنمبنىأولسجلاتقتألف

طرأالؤيالتطورترسمعلىتساعدناوبذللثالاقارببينهماملاتمنممظمهافي

-صناتؤدفأملاكهاكمانتموسعةلعائلةالملكيةطتعلافعلى

نفسه.،كثيري"الىيحود؟(ةDimtuْدمتوز

بوزنتيخاسيحصلاناصتطعكثيركلمابنAkkuiaاكويا،انذلك

)المملسلاثصاتثلاثلم!ةأ+ول3*ثاكريرم"أخيهمنارشقطمةعلى

انهعلىالمتعاقدانيقانالفروإةقوقد،،28ص5عددهارفاردجاممةفيالساية

هـرزهفيعليهفان6كريروم"ديونبسببللابتزازهدفاالحقلأصبحمااذا

.،اكألصبتالتيالقطمةمنبدلامجاورةأرضقطعةاكويا!الىينقلانالحالة

اتخبشنى"يدعىشضالىالحقولأحدعنيتنازلان،يرومكر"علىلَان

6 ، Ithapshenniابنأي6اخيهابن،طأل!ب!.زايك"انغير

عمهدكلونصددبانوذلكاملاكهفيتلكالأرضقطمةادخلقدكان،اكويا)

الدينبفرريد.خهاسترجاعهايروآقرعمهيسيعانالىالأرضتدك.ليستفل

صن)1("نوزا،اتبهايةصد،دمتو!الكممةبأنيبينانالمؤلفحاول15(

اقليم)3(وموسععانلىمجتمع)2(و،عانليلمجتمعمحصئمسكنأي

اهجتمع.ذلكتملكتحت

ب!ب7ا-5
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وهكذ\،891ص9عددءارناردجاممةفيالساميةالمسلسلات)لهذمتهفيالذي

ء!ها.لاكهمنووسعاسرتالىينتميلاالذيالدائنمحل،زايك"حل

الاكبر.قريبهحساب

ضىالتيالمماملاتفىالثسهوداسماءبين،يروآكر"اسميرإدماوظلبا

حصنمْيالحقولأحدرهنضيةالمعاملات.هذهاحدىوتتناول،اكويا"اخاه

،-.ت-ب-اخيل"يدعىمرتهنقبلمنسنواتخمسلمدة،كثيرى"

Ehil- Tishupنءكميةارتيطنمقابل،!،؟ول!يوخيا"بن

هارفاردفي%اممةالسامية)المسلسلات"اكويا،يقدمهاوالاغناموالخارصينالشحير

(.'0صعدده

ابن،زايك"يتبنىانالىاضطرافلاصه،تيشوب-اخيل،اثبتوحين

Manحانوياماناعملي"وكلومساكنهكلحقولهاليهينقلواندائنه Hatuis

ءوا..اخرشضايتبنىلابانتعهدكما.،5+ت!+اامنو"صناعةوكل

ود-هـمااذاولدهالى،يريالاو"وظائفكل!6وةإتهبحد6تنقلبانواشتروو

الور:ثيصبحانشوب-اخيلدائنزإيكعلىينبغيحينفي6الوقتذلكفيله

نازايكعلىكانذلكمقابلوفيTerdennuتردنو"المرتبةفىالتالي

--ةجامهفيا&ا.يخةالمسلسلات)بالملابسيجهزهوان6تيمثوب-باخيليعنى

.(06ص5عددهارفارد

،315ثيريحصنيعرفانالى،اكويا"مارسهاالتيالفعالياتادتولقد

.،اكويا"حصنباصمبعدفيما

،يرىالاو"وضعان،اكويا"صنبامتلاكتتحلقمهاملةمنعلمناولقد

اخرتداخلبسبباعتياديبشكليستمرلم،كثيركما"لضميرةالعائليالمجتمعفي

Nahi?ihalmول)نخث!لحويدعىلأكوياالاكبرالأتكمانش!.الدافئلحقولى

لممو()خثأي،الأخيرابن(E,rwisarriاروشاري)علىكانلكن

.تةيذالنزامهمعصويةبينهاليهينقلوان،اكويا،بن،زايك"ينبنىان

--المجترئشىعلىكمان7انهلنايبينوهذا.ديونهوتسديدالتحاهديةخدماته

-*.6-
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ااظرالمائليمجتمحهأفرادقبلمنالحملخدمةتطبيقيضمنانالموسعالطئلي

الامريكيةالمدرصةدوريات)اقاربهديونعنمسؤولايكونوان.(يليفينا

(.rAص16اك!رقيةللبحوث

نا،بربيري"لحثصيرةالموسعالحاظيالمجتمعفيالكبرىالحائلةتلبثلبم

منا.لاكهاجزءعنتتخلىانعلىاولااجبرتفقد.يجبالتدرسلطتها..منجردت

.المشيرةفاتمناقتصاديااتوىعائلةلصالحالقانونيةهطإلبهاكلوعنالفردية0

علىالسيادةحقوق،متأخروقتالىالا،تفقدبمالكبرىالحائلةفانذلكومع

الموسع.ئليالطالمجتمع

لأاختصارا،خيا"يسمىالذي)،خ!ثبلمو5اولأدعناخرولدفهناك

-Taiتللاتايلدعى a11iTاد!مازكن)منث!حيرااقترض-قداكمان-

Zign-Addi)تواتاربعلمدةاكويا.حضنفيحقلهفرهن

قطمةيصنعبانتحهدكما(ولص5عدد.هارفارد-امعةفيالساميةالمسلسلات)

الحصادموءمحتىشعيراأقرضهالذممماBirrazinaبرزينا"الىلباس

تلاتاي)ديوناما(6ص5!دهارفاردجاممةفيالساميةالمسلسلات)التا!ما

Tai- Tillaعلىاديناعهوديةمنتحررالذممعزايك)ابنهسددهافقد

ان-ضرتطةElliاليأ"د!،علهـبناا!اتل"cرررجلور

ائم!!,(اكواتل)خصبفيينجحانالىالجديددائنهبيتافيزايكيثشغل

عددههارفاردجامعةفىالساميةالمسلسلات)الموسعالحائليللمجتمع(اورممما!

.(91ص

8بو%ءإبنتي"بيتمن،تللا-تايبنزايك"استردقد،اكواتل"كان

ا-يل)فقدهاالتي(اور!)الرئيسحقوقلأستحادةكافحالذممماالطثلةرئيس

لأ.اعلاهسبقماانظر)(بوخيابنتيشوب-

حتىبانهيبين(اورممما)الرئيسبحقوقالظفرسبيلافيالصراعهذافكل

قائماكتيريلحثميرةالموسعالحائليالمجتمعكانالرابعالجيلمنمتأخروقتق

http://www.al-maktabeh.comب!-7ا72-



واتساع،ممتلكاتهفي2الفرديةالصفةتحاظممنالرغمعلى6حسبإسياليس

مداريكنلمرئيسهمركزفانذلكخلاوما.أفراد.بينالثروةفيالتفاوت

اخر.الىجيلمننزاع

لمسلةء،!ا!؟نم!!كيسوكأالىحصنبالنسبةحصلالذيالنزاعيبين

تبالاجبارالخدماتالناهظام(الغ923ا0136نوزافيالمشتركةالتنقيبات

للدولة-رئيساباعتباره-الملكأوالرئيسموف،خاصةيصفهو،للمجتمع

.الخدماتهذه-تجاه

-Kel؟تيشوبكل)أقام Tiso!!اختصارا،)الميايلفظأو!أ

حصنشؤونإفيالأخيرتدخلبسببWantariونترى!ضدالدعوى

ماقىضكين"المنطقةحاكم،ارجا"ملكامدف!كواذ.،كيسوك"

atiعلىالساكنين(اولأ!!8الني)القرىصكانيشجوببان،3!أ!هطول

للتوجهاستدادهمتردددونالقرىسكاناعلنو!.يسار.وعلىالحصنيمين

إكلبواعترفوا(كيسوك)حصنمعسويةShdhشدخ)الحربالى

يبوشIاواروماالنىافكو)رئيسهمسيكونبانهادعىالذى(تيسْوب

Alaniكمداهكا Iwarumma.)ادعاءاتاسساعتبرتالنهايةللاف!ولط!!ول

دمتىاوشوشونواكلتى)جماعيةالزاميةخدمةاداءةتعهدالذى-(ونترممما)

ميانكوالكىالكشاشو

Mi!ءل!لعلAlik Ilki3ثا"!مطShushunu U Dimt4+)لاس!ا

.المجاورةالقرىسكانلدنمنتأييدهاعدآبسببكافيةغير

كيسوكحصنمعصويةيكونوابانالوطنيةالجمحيةفيالمواطنونضدوحين

التخدصبقصدوذلك6معاالجماعيةالخدمةتقديموضوحبكليقصدونكانوافامم

.ضد.الوطنيةالجمحيةاخذكاالتيات5الأجراالمدك-علىؤافقالذىالغريبمن

الوطنية،الجممياتبموافقة6التصرفلهيحقالذىهوالملكيكونانالمحتملومن

قدالوطنيةاجمحياتا!انتالتىو(حاصلها!و)الأرضءنمحددنوعفي

خاصة.بصفةالمنفحةلصيانةخدصتها

ب!-78-
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قبلاوزعتوانسبقالضماتمختلفتقديموواجباتالارضانويبدو

وحصخا،للنساجينحصناهناكاننمرقلأنناذك.بميدامدومنذالحصونبين

دائمةعلامةكانالحصنوان.الشيمينتجونالذينللرجالوحصنا،للت!ار

بمستوطناتمحاطةءنوزا"عناطقكانتفلقد.الأراضيقطعمواقعلتحديد

وقمهعقدذافايبينكما6الابنيةومختلفالحقولقضم(حصوناى)محصنة

لىقايضالذى(284صنوزافيالمثشركةالتنقيباتسلسلة)،تللا-خيب،

باموال،المصنةالمستوطنةالىضودوابنيةالضلمن،+هـ!أاميرى"ينعثص

أاآأااورضاضوضا-دمتيأينابتتىاواكلتي)آخرعتطقديملكهامنقولةغير

دينالتياشوب

U Bitati Ina Dimti- Shu She Ewer- Sha Ana M Ana Shupت!4ألاكاا

01"Iddin+أ"ا

سجلاتوأئقفى(الكو)الألزاميةاخدمةافيهاذكرتالتيوالطريقة

فقد.الخاصةاإلم!يةعلىطرأالذكماالتطورلتف!مصوريةة6تلا-خيب

6لصنيرةAالحقولض!التيالوثلالقمنالثلثنحوفي،الكو"الفقرةوردت

واحد6الابنيةذ!فيبماالزراعيةالمقاطعاتكلتخصالتيالوثائقنصفوافي

البم!اتين.تتناولاملكنهاالآبار)69"وا!،الحقول

اقلالفرديةالحائلةاملاك،إخلالبساتينضميكونانالمحتملومن

ناإلبساقينمالكواستطاعوه!تا.الحائليةالمجتمعاتلمصالحبالنسبةحيوية

خلاماالمحاملاتاقدممنوهي-"تلبناثا"فمحاملات.الواجباتببضءنيتحرروا

منوان6البساتينبنقل!تمالغالبفيكانت-،أ*هـكل!ونركي"محاملات

بالبساتين.بلىأتقدامقاريةاالأملاكتوزيعاءا!ةتكونانالواضح

1()rtا-13ا،!،3،4الاعدادنوزافيالمشتركةالتنقيباتسلسلةانظر،

17،22،23،25،03،31،34،36،37،04،41،43،

45،48،94،52،54.55،57.06562،67،39-!1،

(102،802،ITIV ، -M INOL ، Wl ، 411 ، -I It ، TNI ، \T T،

1\،4!ه،1!ه،426،5830585،587 fه.5.و65وكذلك
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اولىكانتالزراعةمنالمتضصصةالفروعانهوذلكافيالسببلانوربما

افمخابث!كلاصبحتانةمدالجماعيالأقتصادعنمستقلةضكدتالتيالفروع

تطورهايزللمالتىالسوقسلمةمع-تمثلوهيثتركةهـلم!يةفاات

انوسع.العائل!المجتمععلىعبئا-ضحيفا

الخدمةهذهمثلتقديمواجبوان6نادراا،الألزاميةالخدماتتذكرولم

فيالصماتهذهبظلانهوالغالبانعلى.للحقاوالجديدالمالكالىينتقلقد

يخصصيكنلمالخدماتتقديمواجبانيعنىوهذا6السابقالمالكعهدة

الأشخاصعجموعةتكوناخرىوببارة.مبنةبارضيرتبطإومحينلشخص

املاكها.اووا!ةعافلةمناوصعالألزاميةللخدمةالخاضعة

ضاحيته،فيقعالتيالتسعوالقرى،كشوك!حصن!ريخويبرهن

تماما.واسعةمنطقةتضمكانتالالزاميةللظمةخضعالتيالوحدةانْعلى

قضيةمستنداتعصحينالنتيجةذاتالى،سبايزر،توصلولقد

للبحوثالامريكيةالمدوسةدوريات)،Kushiس!؟كف!باحش!شى"

علائقبوجوديحترفسبايزركاقوان،ذلكومع,(oضلإق1!دالشرقية

.79()،اقطاعياظاماارابظ"فيالاجتماعيالنظاميحتبرانهالامتينةعائلية

الأالموسعةالطئليةالمجتطتلملكيةمنسجمانظاماهئانصاننانظرناوفي

الموسعالحائليفالمجتمع.ناسثىءعبودمممالاقتصادمميزةمظاهركذلكفيهان

وقلئه،ذإتيةبصفةخهز،عيني،طرازمنمساكنفيطوعيتحاونقضيةيشل

.النبلاءنظامفيضائحة!كانتظاهرة

الموسميةالتخصيصاتوكذلك6المجتمحاتهذهلمثلالممييزالملكيةنهجكان

فيه.والتضصالأنتاجعلىالتشديدمعيتعارض6للارضالمحتادة

وجورنلاحظحيث،ارابخا"فيخاصةبصفةملمو!ماالتناضىهظمثلوكان

فيْفروقوجوديمنىالتخصصهذاومثلوالفاكهةالخضارحاصلاتفيتنوع

..E..202.صالعائلةقانون:سبايزر)17( Spieser: Family Law p
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قليل،امكثيرافيمتناسبةغيرتصبحوبذلك،الفرديةالعائلاتاملاكايرادات

الموسع.الحائبيالتحاوننظا!مبم

العاظيالمجتمععنتنفصلانمفردةعائلةايةعلىيستحيلكالىذلكومع

ىا6بقرضتظفراناستطاعتاذاالألهاالمضصةباملاكهاتحتفظوإن6الموسع

الموائلهذهامثالاليهاتحتاجالت!الحاجياتتمونداخليةطائمةسلحةبسوق

عامةبصفةالسلعاقتصادولانيكفيهالأطاالخاصانتاجهالأننظرا،المنفصلة

بعد.وجدقديكنلم

اصينيإالاقتصادفيهكانالذيالوقتفيانهنتذكرانيجباسبباولهذا

يصاحبها،كانالحائليالمجتحععنالفرديةالحوائل!لعمليةهـفانالصهو

.قانوالأبىإلائتمانعلاقاتفينمو6ئابتبشكل

الثانيالالففيالمماثلةالادنىالشرقمناطقبقيةمثل-"ارإبخا!ترز

للملكية6الاولىاظروفافيحاسمتفككحدوثيؤكدمميزامظهرا-الميلادقبل

عنالورثةادعاءاتعلىمفضلةالدائنحقوقبانتحترفكانتالدولةإناي

انفصالعننجم!الأئتمانتقدمبانالقائلالقولعلىوالبرهان.القرابةطريق

ملكيةنقلمحاملاتفيالساذهو،الموسعالعائليالمجتمععن)،"الفرديةابيوتا

منإثنيناووأ!تحهدوفي(اميري2-1)الاراةصيمنالصغيرةالأراضي

الا.لش!الدائنعائلةافراد

الأولىاالصوصعلىبالاطلاعانفرديةالبيوتلتطِورالحامالخطاتضحاولقد

ذاتمناصغاراالممثليننصوصمعالارابخيينمنالثانيالجيلتضالتي

طاقمافيبدحفظت!قكنلم،تلبنايا!سجلاتمستنداتانذلك.الجيل

بكلناجموذلك.الصغارمنيهامحاصرلتصرفاتالمميزة18(ةالصيغمنمتطور

Houseالحيمةأكيشاغميهمنفيهبمئالمسكنهنا"بيت،بكلمةيقصد)5( Hold

.وحدهالبنابمجردلا

والآدابللغاتالامريكيةالمجلة"نوزيفىالاولىالمكتابات"بورفس.م.ب18()

.167ص42!ا،57/2السامية

ylr.167,Scrib in Nuzi Ajsl. Lvii ,2 4291 pا.P .M Purves: Ea
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غيرمالباركانوفتوالتيشباباصدافي،تلبنايا"قروضانعنوضوح

قسمامنالمدينينانخدانالمستحي!لمنيكنلمولذلك.نسبيانادرةكافت،ضقول

احداثتأريختدوينلنرضاليهاشيرجفافنتيجةبالديونكبلوامناولكانو!

616الضبرقيةللبحوثإلامريكيةالمدرسةثوريات)سجلامامنلوحفيمحينة

ونقلالاتتحانمحاملاتممأرسةعلىتؤثر!طبيعيةكارثةتو!لاانهغير.28(

سالما.احينيااقتصادهعلىالبلدطفظمااذاالمقارمدكية

تلبنا،"بمقاراتالخاصةالمماملاتاكثرانهوالمميزالشيءانعلى

الامريكيةالمدرسةدوريات)الخاصللانتاجمستغلةالارضمنلقطعنقولأكانت

ناكوليست(591689999222الصفحات16الستالمثرقيةللبحوث

اكثرعلىوذلك6مجايةبصفةحقلعلىبالصولتتحلقثاذةواحدةقضيةسوى

علىثشملمقاطحةملكيةلنقلاخرىوعمبية6الديونلأحدساد6أحتمال

69السنةالشرقيةللبحوثيكيةالامرالمدرسةدوريات)وهنزلوبستانحقل

(.0rص

عقودهو،"تلبناياسجلاتفيخاصةبصفةيتكررالذىالشيءإنعلى

Murtutuتوتركلتاثومورتو"اقانوناحسبابنةواتخاذهاالفتياتا!ىتنى

Kalta Tutu"يامنبتزويجهاللفتاةالمتبنيةللاميسمحبانواضاطها

للبحوثالأمريكيةالمدرسةدوريات)الارقاءحتىذ!منيستثنىولارجل

.(42ث!34-2303من16السنةالثمرقية

زوجوفاةحالةفي6للمتبنيةقجيزامقوداهذهمثلفماالاضافيةوالفقرة

الاجراههناتكررعااذاوحتى.اخرىمرةبالزواجلهاتسمحان،المتبناةالفتاة

جحلالذممماالمفعولالنافذالقانوناجراءاتمنباعتبارهيفسرانفيجبمراتعثمر

شرعا.تبنوهاعمنذاقيةبصفةمستقلةالحرةالأرملة

الأملحمثبالنسبةخاصقانونيجميدوضغالىدعتالتي.الضرورةوهذه

القانونيةالدعاوىالىبالنسبةوكذلك6المتبناةابنتهااطفالازاءالتصرففىالمتبنية
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ما،محنةالىالاحيانبحضفيالخلافيتهيحيثالمعاملاتهذ.مثلعنالناجمة

يمة!لاجيالطبقماعلىخارجةطنونيةبطكانتتلكانتبينالضرورةهذ.

السنةالشرقيةللبحوثالامريكيةالمدرسةدورياتمجلةانظر)،اراخا"في

يدة!ظاهرةتمثلالبدعوهذه93)9!،634-03الصفحاتعشرةالسادسة

.محتادةغير

وأصحةزراعيةطملات!ورانفجدقبلاعرتالتيالقفاياكلوفى

ذاولهفيالتطورمنكبيرةدرجةعنينجملم،ارقااقتصاداساسعلىقوم

المدين.عبوديةالىادىالذىالأئتمانازدهارعلىيحتمدكانوانما،السلحة

انتهالثمناستحمالهارافقبماالممليةهذهفيالموروثةالأضطهادصفةتأيدتوور

المظمىالغالبيةانوهي،انقائمةالضيقيةعليهدلتكماالسياسيةللسلطةفاضح

الخاصةالسجلاتفىعليهاعثرررالائتحانمحاملاتخصالتيالمستندإتمن

"الالخوفي(تللا-تحيبيصجلاتذلكهثال)،نوزا"فيامعاوالموظفينبالحكام

هاءيخرو،Shibanibaنيباشيبا"و،لهلهطط!

يتمتعنكنالارابخياتالضساءانعلتبرهنلمتلبنايامعاملاتانارأينافي)91(

العائمة.يمثلونكانواالذينالوجالمععامةبصفةمتساويةملكيةبحقوق

شكلتأخذكانتالعائمةقانونأحكامانعوحسبالؤاضحالشىءولكن

معاملاتميدانفانولهذاالمذكورينللاشخاصالحاليالوضعاعلاعتماد

ذلكاثالاقتصاديةالاتجاماتأصابالذىالتفييرْعلىيحتمدلم،قلبنايا"

أيضا.وكاهنة3رجلابنةبكوفهاتوضيحهويمكنبل،حسبالوقت

Puhshenniبهشني)أرملةوهي،لتلبنايا"المحاصرةالمرأةكانتولقد

هي"Winnirkeرنركفى"باسماشتهرتوالتيأتللا-تحيب)والد

زوجها.وفاةبعد،احتمالألثرعك،لنلعائلةالمحاصرالرثيس

أخوطن.أوابنائهنمعسوية-لقاعدةالعقودفئالنساهظهرتوقد

يصدرهبيانطريقعنالابيتهاأهلصيدةتصبحانتستطيعلافالمرأة

اليها.حقوقهبهوينقلالا!رةرب

للنساهالقانونيةالطاقةانلديناالمتوفرةالئسوأمدمنفعرفهوالذي

للمجتمعنموذجايحتبرلماجداقولىبشكلمطابقة-لانت،ارابخا"في

لايستطيحونالاطفالافانأبوكلطزواجوقوعحالةفىانهوهو،الموسعالمانل

تبناهم.قدالاخير-لانأاذاالا(اصموالد)لاصمجدمممنعقارايرثواأن

حقوقعلىيصمللاكريبااصبحالذىالزوجفانالأمزواجحالةفىأما

الا.ليسالتبنيطريقعنالاالقانونيأبيهمنوريث

-ب!8،-
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بان6احتمالاكئرعلى6يفسرانيجبالمب!هـللائتمانالنمووهذا

انفصمتانمالأنهذلك.!امحدودةكانتالسلعةانتاجتطويرامكانيات

وتعاوفه،اهينىا"باقتصاده،الموسعالمائليوالمجتمعالمفردالبيتبينالرواب!

مباضرةبصفةالائتمانعلىيحتمدالبيتهذااصبححتىالوقتنفسفىالداخد!

غالما.

كلتوازنالى6حتميةبصورة6القاسية11ءقروضظروفادتولقد

.النطاقالضيقالسلعاقتصاد

الائتماننتيجةتطورتاتيالكبيرةالزراعيةالمقاطعاتالىبالنظراما

ضحفب!مببوذلكالدوليةالسوقفيتساهماخذتماسرعانفانها6إخاصبأ

كانتالتيالفمالياتنتيجةباستمرارتقلصتالتيالداخليةالسلع1سوققدرة

المنتجين.ضظراسترقاقفيالكبرىالمزارعتمارسها

تاقضاتفتقد6حسبنطاقه!فيالاتتغييرلمالتيالتناقضاتفانوهكذا

02محليةظلانمنبدلأدولية

السدعانتاجاصابالذممماالنموادى،بصددهنحنالذيالمصروفي

مع6يدواكنه6ال!حامم!الاقتصاد1اسسىتقويضالى6ثكدون6وتداولها

المرحلة.هذهافيالاقتصادلتطورالمحتملالوحيدالنهجهوهذاانءذلك

خميهاالتيا.قويةالحوائلقبلمنإلاراضيامتلاكفيالتوسعفانوهكذا

الحوائل6تلكمزارعفىالاة،فيالاجباريالمملتطبيقوطرق6الدولةسلطة

.اجديدةإالظواهرمنكان

نانجدالضمانعقودفقراتافيالواردةالكلماتعلىحكمناماواذا

اخىاهاتبين،المزارعفيالمتهدينالأضخاصعملاستغلالضورالت!الحقود

المباشرينالتابحينبمملاسابقيناالمالكإنعوالْلعملعنالتحويضنحوواضحا

أستنلالهعلىوقضيلهالنرباءعملاستغلالنحوفالاخاه.منهمالأجانبولاسيما

الغرامةصيغةافيمميزةوبصفةوضوحااكثرنراه،المدينينغيرالمواطنينعمل
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Lullubiللوبى!بالنهايةفياتمهدونالأشخاصيستبدلباندائماتثترروالتي

المناطقهذهفياللولةنظامانذا!ك2()ْالجبليةالمناطقمن()+(الأرقاء

عصرةفىينالرا!وادىوسكانالجبالسكانكانفقد.متطورغيريزللما

منةس!ا!ايةيفقدحتىالجبالمن"لدوبى"يهربأنفما.ثابتة!ومات

منيستبدونالذينالمدينينالمحليينالمواطينانحينفي،القبائلابناءسفاته

فيْإسيادهمعدصراحةامث!اويايقدمواانيستطيعونماغالبامواطنيهم،قبل

-المستندإتمنذلكعلىنحكمكما-الرقيق(اللوبييظهرلمبينما6المحكمة

الحقوقية.الدعاوىفىطرفيمثابة

التهديدطريقعنالدائناحسابالعملعلىيجبرالمستعبدفالمدرن

للبحوثالأمريكيةالمدرسةدوريات)الحملعنفيهيتغيبيومكلعنيالفرامة

،5:82هارفاردجاممةفيالساميةالمسلسلات63-16:2706،لشرقية

":2852N3793ء092نوزافيالمشتركةالتنقيباتسلسلة YAM).

ملغاةالاخيرالتزاماتالمتمهدالشضصعائلةتمتبرالدائنوفاةوبد

.(وغيرها387و213نوزافيالمشتركةالتنقيباتسلسلةانظر)ذاتيةيصفة

وامكانياتالمستحبدالمدينحقوقعنالناجمةالتمقيداتهذهكلخلاوما

يخثمى،انادائناعلىفان،للمجتمعالذانيالح!ماعضاءلحمايةقطبيقها

جامحةفيالساميةالمسلسلاتانظر)عامةبصفةديونهدفعتأجيل6ثابتهيصفة

.(9:08و5:27هارفارد

تكمنيالاحرارالمواطنيناستغلالافيالرئيسةالصموبةفأنذلكومع

{*c4،للوبي"كدمةانلنايبمو Lullubiيسكنالذ!الشضىبهايقصد

الجبلية.المناطق

متبناةلبنتيولدطفلكلمقابل،للوبيات"نساهعثمركلهبةتتم)03(

(16:32السنةالثصرقيةللبحوثالامريكيةالمدرسةدوريات)

،37المصدرنفس)احدوامحليرقيقمقاابلرقيقانوللوبي!ان

افمرادمنمدينغيرفردمقابلواحد،للوبي"و(43

.36(المصدر)نفسالعطيمة

-3"5-http://www.al-maktabeh.com



يسمحْما6وإسعنطاقفيالمتشابكةالقربىروابطمنلهعئسائرينظاموجود

للمدينين.الدعمبتقديمللاقارب

باسمعرفتالناسمنجماعةلتطويرتفسيراعطاءيمكنالمناسبةوبهذه

يكونوالمالذينبالبدوهؤلأءتسحيةالصعبمن(وانخبيرو)ثحأ"هطل!

مستقلينالحيشالىيتطلحونكانو!والذين،القانونعلىخارجيناومبطين

اقبلت،فوزا"ففي.(خبيرو!الالىبالنسبةالأمرهومثلما

على6كارقاءتصرفهقحتنفسهاو/وضعت،تللاخيب"علىهؤلاءاسركل

ناعليهمفانكاالحالاتبحضفيكاخررهمبحقابواطامااذاانهمشررو

في،بحفيحتف!،تللاتخيب!كماناخرىحالأتوفي.عنهمعوضايهيئوا

.التنقيباتسلسلة)لديهالحملرفضوامااذاارقاءبصفةوبيحهم6اطرافهمتقطع

.(بعدهوما045نوزافيالمشتركة

الميلادقبلالثانيالألفخلالالأدنىالشرقفيالمعروفةالسجلاتوكل

وفي،السكاناوضاعافيحدئتأتياالأقتصاديةالتحو،تعنمحلوماتتوفر

نسبة.لدىالمدكية1فقدانالىبالنسبةولاسيما،الحقارمدكيةضوقتوزيعاعادة

المجتمع.افرادمنعالية

القبائلمتددحشدالىا!ورادتالت!الحمليةهيهذهاننظرناوفي

من)المستوطنةالأماكنمنوفدوانالذالقانونعلىاخارجيناالمشردين1من

مالبثواثمجنودبمثابةاستئبرواوالذين(والاشورييئبنوالحورالاكديين

علىعاشوااو6الدولةارضفياستقرواوا6الكبرىالمزارعنممااصتخدمواان

بساطة.بكلالسلباعمال

الأاف.اواسطافيالظاهر!ماالادنىالشرقلمجتمعا!ماءةالصورةهيتلك

."نوزادالسجلاتاجرممماالذممماالتحليلبينهكما،الميلادقبلالثاني
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الثاهنالفصل

آشوراهبراطوريةفيالاقتصاديةياالقضابعض

يان!ولسكا:هلم

الذىالرثيسبالدور،الدوليةالسيادةمضمارفي6آشورشادةارتبطت

ذلكتقدمانالبدايةمنذاتذحوقد.الدرليالتبادلميدانفيتلعبهكمانت

الادنى،الثمرقفيالفرديةالبلدانفيالانتاجاحوالعلىكليةيعتمدكمانالتبادل

.الاقضاديالميدانفيظونهاوطببعةدرجةعلى6خاصةوبصفة

خاصاضا!هيتملمالبحثعوضوعةالقضيةمظامومنالمظهروهذا

عتصرانعلىالبحثهذاصاحبةحملتالتيامبرىالفنيةالصحوباتجمسبب

وبشكل6الآشوريةالتاريخيةالسجلاتتضمنتهاالتيالمعلوعاتتحليلنطاقعلى

اخفاصا)1،.تمالتيابلدانعنوالمنهوبات6المفصلة،الهبات"قوائم،خاص

القرنسبقتالتيتلكأى)جداالقديمةالتاريخيةالسجلاتفيخدلأ

"المنهوبات،وقوائم،الجزية"قوائمبينجوهرىفرقأيأالميلادقبلالثامن

الجرية،لانذلك.والتأديبالفتححملاتطريقعنعليهاالصوليتمالتي

فيهيصبحوقتكلفيققدمكمانت6الفترةهذهفياليهاإشيرالتيبالضفة

مضمارفىلمكنها"ايراد"كلمة[Bأltuبلتو)الآشوريةالكلمةتعني.)1(

المقصودفانولذلكالفضةأوالذهبمن،وزنة!تعنيوالاوزينالمقاييس

وهذه،الايراديحمل"هوBiltu*لها!ةناشوبلتو)الاشوريةبالعبارة

-لوكال)االسومريةالكلمةمن-الحرفيةالترجمةطريقعن-مستحارة

-Guشا Ga]وقد.جبواالمحتلةالبلدانسكانيسلمهمابهاويةصد

.(الميلادقبلالثالثالالفبدايةمنذالمعبارةهذهاستعملت

http://www.al-maktabeh.com-387ا-



الجيوضىضستطيعبماتركيبهافىوكانت6مباضراقهديداالآشورىالنزو

المعنية.البلدانتلكمنمنهوباتصفةفيمحهاتحملهانالاشورية

تفرضىكانتالتيالسنويةالجزيةعنتماماالمنهوباتهذهوتختلف

هذهتركيبالى.،خاصةضفة6يشارولسوف.المناطقاحدىعلىاحيانا

المحلوماتهذهتنتظمالتيالدراعاتافيالنقصسببيحود.الضرورةعندالجزية

االحالاتمنكثيرفىيشحيلوانه6مبحثرة!المعلوماتهذهبان/الأعتقادحقيقةالى

لنفانناذلكومع.المشوردةوالمنتجاتالمحليةالمنتجاتبينفاصلخ!رسم

عليه.التنلبيمكنلاامراالصحوبةهذهمثلنحتبر

بينوجدتقدكانتمتينةدوليةتجاريةعلاقاتانهوالمؤكدوالشيء

،َالميلادقبلالاولالالفواوائلالثانيالالفاواخزفيالادنىالشرقاقطار

الالفبدايةففي.الآ!ئ!وريةفيهِالأمبراطوريةظهرتالذيالوقتوَخو

التقد3ذلكفيظاهرةالأشوريةالمستعراتفحالياتكانتالميلا!بلالثاني

بشكل6الفضةمنكلفيهاالنقوددورلحبالتيالتجاوةعلىطرأالذىالحسن

.اقل)2"بدرحةالنحاسوأوالذهب6اعتيادي

الاشوريةالسجلاتفيأوالفضةالذهب)هذهالدفعاداةدونتولقد

وهي:التاليةللمناطقالمحليةالخزائنفيعليهابهالحصولتمالذمممابالشكل

3(
،611:947689063.6برمتهالمتوسلىالأبيضالبحروشرقي(مصر

المجاورةالمناطقمعسوية،اشدود!12:081.6كزة(t،)ا.ث7726

كمو،"وودمثيصق)7"6ئل)6(اواسر")ْيةواليهود،612:03لها

لآندسبرغر:بيكتابانظرالتجارةهذهفىمتبادلةكانتالتيالسلعحول)ْ(2

غاريلى:"وكتاب،25!\لايبزغ..مقالثالثالالففىالاشوريةالتجارة

،.2111باريس-لبادو-ليافىالأشوريون

وممفيس.طيبة)3(

هذهفيهاوردتالتيالآشوريةالسجلاتألواحالىإالارقامهذهتثصير)4(

المترجم-السجلاتهذهمجاميعالىيشيران1،2والرقمانالمعلومات

الفضة.2هنطن24والذهبمنكغ!..1312:)2)0(

الذهب.منكغ03و.فضة816(،.!ه:)1)1(

976(: (1 )V)الضَمةوامنطن07496(:)1الفضةمنكغ.!وذهب

الذعب.منكغ006
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11:638،مليد5و،11:995 6 -kn،19:995،مكوركو"و،.

،ه7وه:12تياناو،583:؟أوطرسوس،11:583"كوى5و،096

؟(2ْحثي،قي5و1(9ةاغوسى،5بلد"و1"ختينا،ة5ْوانكو،5و9(تبال،ة5و

لجد-،لهه!:19أكوزا؟"يصاثزْا"1ابنا)4-تل،(1،"3ينىأدبلد"و

،79ةفىزامابلد!هي،:19ضيبينا،11:475نيباخيابلد(69ةبيلوحا

،9:016!خلمان2"9قيموأزا(2كلزان)ْ(99أمصاصير(؟8يا)برشو

،الذهب.منطن4ر5فى.3:)1)8(

الفضة.منطن03والذهبمنكغ208003(:)1)!(

الذهب.منكغو.3الفضةمنكغ447006(،585،395،655:)1ا!).

بلد.أوبيتتحنياميةراكلمةإت)5(

الفضة.منكغ018والذهبمن-لغ1065(،477,0106:)1)11(

06:)1ا!)12 0 4) ylطن.2ر5والذهبمنكغ10609(:)1الاالكتروممنكغ

الفضة-منطنا63منوأكثرالذهبمنكغ38345(،8:)2الفضةمن

علىيسكنونكانواالذينالكلدانيينمعبالاشتراكالجزيةتدفع07(:)2

الادنى.،الفراتsامتداد

ابنا.-تلمعسوية474(،475:)1أ)13

ايصلاْمعسوية!95/(:)1سنوياكغ5و)!الفضةمنكغ4752(:)1)14(

.المجاورةوالمناطق

)15(1(1:475،-IA)بلدمعسوية477(:)1المجاورةالمنطقةمعسوية

وحثي.باخياني

.946(و)443الفضةمنكغ4125(:)161()

06(466) : (1 )IVواحد.كيلو105(:)1الذهبمنكغ06والفضةمغكغ

الفضة.من-لغ6وال!ذعبمن.

477(:.(1'1!o):)1\()Aالمجاورةالمناطقمعمئشركا.
خمسة-منوكثرالذهبمنطنمناكثرالقصرحزائن213(،172:)2)!1(

121:137،3Tالفضةمنأطنان N)منكيلو؟(الا-لوناالمحابدخزائن

الفضة.منأطنانخمسةوحواليالذمب

ومنهاالمجاورةالمناطقبعضهعسوية441(،1:475،!58:;)1)02(

."خبشكيا"

)21(1(:75 31) : 2 ، 457 ، IONالاقطاربحضمعسويةالفضةمنكغ

.المجاورة
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(62ألأقي(2ةْنوخندا(42)خيسو(2يا)3كلد(221(أبلبا)شنيادوركا

.الربية)28()،"والمناطق)27(عيلام

003-لغ3،642،809،1:1765:،،21:234،026،027)22(

فضة.طن03وذهب

.11:012،65،666،208،2:6845ا"23(

2(، 047 : 1 [)TI!الذعب.منكغ01والفضةمنكغ.!،041،ه

5ا) 0 041 ، 946 ، 443 : 1 1 )Toفضة.كغ5وذمبكغ

473(، 443 : (1 )1T)منالفضةكغ1.والذهبمنكغ41201(:)1وكذلك

411(:1)1،حماة"الىتمتدمنطقةفىلاقي،5بدومنتستحصلكانت

."حران،الىتمتدمنطقةفى"لاقي،بدرمنفضةكغ5ولذهبمن-لغ8ر5

356(، 2 Co:)2 '()Vالكلدانيين.معبالاشتراك45(:)2الاليسفضة
5(11) 518 : 2 ، MA ، VA : )\ (NA55(،551،2:18،)2:536ذهبكغ

ترسلفضةطن24وذهبكغمعسويةحمسبذهب

."اليهودية،معبالاشتراك"سنحاريب،الى

سامرا+قادسيةبيندجلةمنالثصرقيةالضفةعلىغهبولواقليمأوولايةتقع!ه(

عانة4منطقةتالفراتمنالأيمنالئساطىءككلىأسوخيلماوتقوم.والكوت

ومركزهاالخابورنهربمحاذاةبيحالو.وتقعسوخيمنالشمالالىوخندانو

والى.ابناتلولايةتقعالشرقيشمالهاهـوفىالحالية"حلب،أي،حالوبي

وبت،منهاالشرقالى"ايصلا"تقعحينفىادينيبتتقومالبليخنهرغربي

،tا)نربوشمالهاوفىنصيبينجنوبيغوزاناوتقع.الثصرقيشمالها.فىزماني

نصيبين.منالشمالالىباحياني-بتتقعكما.ونردوت

الشمالالى"بارسوا،والعظيغ،وديالىنهركطبين"نمار،اقليمويقع

بيللموالىاريثرقيوكروري،كركوكمنطقةفيبخاالبماتقومو.منهالشرقي

قزوينبحر!ثحرقيجنوبيمنالىماتاقليميقعبينازأموااقليممنهالشرق

قزوين،بحرمن-لثيراالشرقالىيقعالذيسفيدرودنهرعلىاندياوتقع

الىخبخيوتقع.مصاصيرولايةنحربيهاوفىكلزانتقوممنهالغربوالى

خبشكيا.ولايةغربيهاوفىتهصاصيرمنالغربيالشمال

منالفربىالشحالالاسكندرونة.والىخليجرأسعندكوييوتقوم

منقريباالوسطىأسيافيكوركوموتقع.ختينا-انكوأتقعحماة

بيناغوسيبتولايةءوتقومالقفقاسبلادفىتبالمنهاأعلىوالى"الاناضول

حو!.الأسكندرونةوخليج-الأعلى4الفراتيمينعلىتقعالتي-حثى

احدعل-لزلبنداتقعبميناكرضايانهرمنابععند"حلوان،وهي،،اليبى"

عندفتقعداينىولايةأمامنايماتمنالشرقيالجنوبالىسفيدرودفروع

الشمالوالىبكردياراى،امد5عندنيرىتقعبينا.الفراتنهرمنابع

شوبريا.ولاية.منها
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الفضفاوالذهباوزانالىتشيرالتيالارقاممنمقارنتهيمكنماالىوبالنظر

"صور"تمتلكهاكمانتالكبيرةالذهبكمإتمحظمفان6جزيةبشكلتستلمالتي

.(حثي)قرقميشمنكلمنهاالقليلةالكمياتتمتلككانتحينفي،مصاصير5;

زإمانى.بت6كلهذلكمنوأقل""تابالومراكزودمثمق(اليهودية)واورضليم

.وزاموا

-حرانفيتعيشالتيالقباثلمنبالذهباغنىفكانتوحماةلأقيقبائلاما

تأتيهذافيولكن6الفضةمنكميةاعظمتمتلكذاتهاالمناطقهذهوكانت

"تابال"مراكزتأتيبينما،الأولىالدرجةفى)ححْي(وقرقمش!دمشقءنكل

الثالثة.الدرجةنمماومصاصيرالثانيةالدرجةفيواليهودية)بابل(نياشوكاردو

بالنظر6قائمتنافيالاقطارمنالمجموعاتهذهتحتلهالذيالمتباينوالنظام

الثاني.الألفاى6البدايةففي.مهمنظام6والفضةالذهبمناحتياطيهاالى

ولهظ.الادنىالشرقفيالمتداولةالتحاملواسطةهيالفضةنتccالميلادقبل

السيطرةتركزسبقتفترةقظهرتالتيالتجاريةالمراكزكمانتالسبب

-ماْاليبالنسبةالأولىالدرجةمنتمدء6ودمشققرقميشوبالاخص6الأشورية

2كمياتاعظمتمتلككانتاقيالمدنإلىبالنظراما.الفضةاحتياطىبنيتمتلكه

للتجارةمركزاتصبحلم6"صور،مدينةوهي6منهاواحدةفان6الذهبمن

تعودالتيالتاريخيةالسجلاتفيمدونهوكما6الاشورفيالحهدفيالأالدولية

الاشوريونفيهاوقفالذىالحهدتؤرخوالتيالثالثبلاصر،"تغلاتعصرالى

استبدلوَا\والذي6الحروباثناءتاماتخريباوتخريبهاالمحتلةالاقطارغصبنظام

لمة.ثبيروقراطيةإداةطريقعنالجزيةجبايةآنظابه

انتحاشى.الىادىقدالمحتلةالأقطاراستنلالفيالجديدالنظامهذاانويبدو

فيئيسا1ساهما6و)ضحبشك!6مصرفغدت6الأدنىالشرقفيالتجارة

.التجارةهذه

اشورخلالتمركانتالحهدهذافيالدوليةالتجارةفانالامريكنومهما

الوحدتانشاءسبقالذممماالمهدخلافعلى6اليهاإلمضمومةالسوريةوالمناطق

-3!99-
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عبرمحايدةطرقاتسملكوأخذت6ا!ثوراوجدتهاالتيوالأداريةالحسكرية

)92(
و"مصماصيرء!صور"

وهيالزراعةعنقليلةمعلوماتسوىالاشوريةالسجلاتتحطيولأ

كانآوالحلفالقمحلانذلك.البدويةغيرالمناطقفيللانتاجالرئيسالفرع

يكنلمالذيالضريبةنظاع!طريقعنالمثصشحبدةالبلادسكانمنيستحصلان

قوائمفي-كقاعدة-يدخلالمولذلكاشورفيالسائدالنظامعنليختلف

.)03(يةالجز

سياقفي6اعتياثيةصفة6والأهراءالحنطةحقولإلىإشاراتتردوكانت

عناو6التأديبيةالحملاتاحدىدمرتهاالتيالمناطقاحدىعنالحديث

بينالحلاقةوفي6الرئيسةالستراتيجيةالمناطقفيانشئتالتيالقويةالمراكز

ذكروردالسياقهذامثلففي.والملفبالطحامالمراكزهذهفتلتموين

"لاقي،وقبائل،19:062،أديني-بت"و،1:621!دشقلا

411 1:،jكاشارى،جبالأودية،443،:9أسمسمحالوبي،بت"و"

T"%1:3646وسمسمحنطةأ A،19لاقي،5و"سوخي،و:EtYYوايصالا

11:465،205!نوبو،و905،،'19:504زمانيوبت294،:11

679،كا21:90616.6069قووأورار413،:19،كوتمونج"و

)5((93ةمناى-تماو،11:584موا"زو،76064س:11،بخىخا":

.11:226،2:16،2ياوكلد12:1،3لوكمبوو

بينالصراع5باسيفا.م.سانظر،مصاصير"دورعلىالاطلاعلدغرض)!2(

3591،سورياعلىوارارْنواشور

for Syriaلهلالالا"الأ.S .M Bacieva: Struggle between Assyria and

3591.

9N%0لننغراد،أشورفىالزراعيةالحلاقاتتطور:دياكونوف.م.1)03(

.127،136ص

الجنوبيةالمنطقة"ميسي"تتناولالفقرةوهذه148(،144،164:)2)31(

باتتالثانيسرجونقواتا-لتشفتحيث،مناي-مات"منالقصوى

وللضر.للدقيقكبيرةمخازنفيهاهناك

يكونهذاوعلىقطرأوبلدبهاي!دوسومريةأشوريةلامم!ول-للمةمات")،(

.منايبلدهومناي-ماتمعنى

ب!-29-
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وزراعةالبستنةموضِوعالىبالنسبةوضوحااكثرالسجلاتوتبدو

سجلاتمنخطيطهايمكنفيهاالكعينموالتيالمناطقانذلك.اليهيروم

عنالواردةالا!ثاراتمنوكذلك6الحسكريةالقواعدقوإئمومن6المنهبىَلات

علىكموذجالداخلمنالأشوريالجيشالىترسلكمانتالتيالخمورهبات

احيانا.تقعكانتالتيالنهباعمالمنالتخلصلنرضاو6الأذعان

الخارطةاظرأومزاثالكرومالبستنةالىالأشارةوردتوحيثما
---!-----------.-----

المنطقةذاتفيالقيححقولوجودذاتهالوقتفييؤكد،كأ)1(رقم

.الحقولمنهذههولةمنطقةلأتخلو6نبحثهاالتيالفترةفيهذذلكلانه6ايفا
-

-!أ---ط!ط/ثءبخه--أ--

،ا".ء+"!ا+مِمِ!،.فيصِئَحَنرًبِمٍ،صًلٍمٍ

خ!)-ءرِ.،"+!-ء:.جميبَرً.ً!
ا-!!

!"،،،76،،ى-،ءمءيمىكلهلا،،!*،ولس.--

!،س*حي-،+،"،س"

الزراعيةالمماطق)1(

تتأفِهالراقشماليفيوالفاكهةبالكرومتز.رعالتيالمناطقكانتولقد

بلد-اديني،5و941،:-9خ!أو،خيلr'1.:961!ا11:0!سوخغعن

بساتين،11:46.6،894خالوبى-وبت6بساتين062،:11:04761

:11وإيصلا11:44664668941كاشيارىجبالووديانابنا)2،(-وتل

بوجودعرفتاكذلك.حرانولايةفىالبليخنهراقصىالَى!95(:)1)32(

!.ياكونوف(صفىحران)فيكتابدالزراعيينالسكانئمةقانظراا)البستنة

ممالمزارعونوهؤلاء441(:)1ال!نصفى"لاكي،ذكرتوقد.نمبحدهاوما

شك.بلاحرانأهل

-ب!1ب!-
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،(3)ْانكَلز.3،،)تمخوكو،!ا!ا11:6بونرو،33)نودنرو،446074.!ه

التيالمنطقة،11:2046704وزامواوخبخي)38(مناى)37(بلدووارارتو)36(3

:11وكموركوم،11:006اغوسي-وبلد"العظيم")93(نهراعاليافيتقع

.،6:995ر(خمغ)و،95حه

دشحق6حولالكرع!مزارعالىاشارةدونومن6وحدهاالبستنةإوكانتلم

المستوطناتقما927،:21"اليبيا،منطقةوفي068،:19السجلاتنممامدونة2

02362616262،26666276:)2الأدنىالفراتعلىالكلعاانية1

!يتاقليممركز"آمد،وفيالنخيلبستاتين32،:2لغمبولؤوفي303و0276

.4،ث19:2.زمافي

6المجوهرإتوفبئالنسيجخاصةوبصفة6المطبقةالصناعيةالفنونوكانت

فيهاوتطورت6طويلازمناإلسكانفيهااستقرالتيللمناطقالمميزةالصفة.هي

الصوفيةوالمنسوجاتإكيتر،الكتانمنسوجاتكانتفقد.حسناقطوراالزراعة

ذلكفيوربماالمجاورالقطرمعبالاشتراك477(:9،1!4و462:)03311(

ني.زاما-بلد

بالاشتراكالجزيةكوتمخساكانأرسلالاخيرةالحالةفى4(!هو442:)1"34(

العلياالشواطىءالىالصغرىأسيامنهبطواالذين"الموشكي،قبائلمع

بشكلهناكاستوطمنواوقد..مقعثمرالثانيالقرنأوائلفىدجلةلنهر

5)8مجلةددياكوئوف.م.أنظرا1)واضح النص)2(عدد،D5191(؟

قبائلبأن(C'41:ا)1النصمننحكمأنونستطيع.(ْوملاحظات01رقم

الميلاد.قبلالتاسعالقرنمبكردثالزراعةأعمالتمارسكانتهذهالموشكي

الجزيةكلزانأرسلتالاجرتينالحالتينفى67.(:8،1!ه،457:)1ا)35(

علىتقعالتيخبشكيا،5بينهامنوجدناالمجاورةالمناطقمنعددمعسوية

أيضا.زراعيةكانتالمنطقةهذهانويبدو.دجلةنهرروافدأحد"بوختان،

)36"2(:.167 ،11'1 ، '1)l(لأ!البستنةذلكفىبما.

14(A : )2 (`CVو)البستنةذلكفىبما)164!.

أنذاكتماماظهرتقد"خبخي،تكنلمأ21:017و8!4(،046:)1"38(

22ص5491،تفليس-اورارتو-نير!5:(مكلشفيلى.اى.جيانظر)

بعدما.وما322صبلادالقفقاسعناقتصادياتذاتهالمصدروانظربحدماوما

.االبستنةذلكفىبما274(و'1'11':)93،1(

السوفياتي.الاتحادفىتصدرالتيالقديم،1الادب"تاريخمجلةهي"ة(

-!ابت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-..النحاس!يةالموادئلتقريباواسعنطاقعلىتوزيحهايجرممما)برم!لمهالمصبوغة

شرقي2جشوبيبلدانمنبلإصرتغلاتتسلمهاالتيالجزيةقواثماحدىانلك

قسمى.6ومحر6المتوصطالايصْالبحروساحل،وشوريا6الص!غرىاسيا

ذكرالتي"مصر،بذلكتقص!دوهيبلدهممن)ملابمشبانهاالكتانيةالمنسوجات

النسيجصناعاتباحترافالوقتذلكمنذاشتهرتوالتيالقائمةنهايةفي--سمهآ

.الفاخرةالكتاية

النالبفيتنسجالملابسموادكمانتالأدنىالثمرقمناخرىبلدانوفي

ىذالنسجصناعةالىوضوحبكلتئمعير)برميأفالكلمة.الصوفمن

الكلمة.ذاتتكونانالمستحيلمنانهولو6المطرزةالمواد2والالوانالمتحددةالتبلة

.السجادمننوعصناعةالىقشير

778،.:21طيبة:التاليةالمناطقمناستلامهاتمقدالمدونةوالمنسوجات

9.8،؟19:6772برمتهاوسورياالمتوسد)الأبيضالبحرفطقة815،:11غزة

فينيقيا(2:129)ارواد،12:527صيدا،11:07دشق

.،19:476وختيناانكو،11:447اغوسيبت،518و11:947برمتها

سويةأدينيبت769،:169)قرقميسْ(حثى،47769.660066976

(،11:4436946خالوبي-بت،11:474ابنا-تلمع

مع)سويةوكلزإن457،:21ومحاصير11:44661.0زامانى-بت

19:041سوخي(2:45)الكلدان!فىمععيلام،457:أزاموا،رطا

.،11:4436473لاقي،295و

مادةوكانت.شيوعااقلالأرجوانيباِللونالمصبوغةجاتأوكانت

اليحرمنطقةفيالفينيقيةالمدنفياللافقريةالخيواناتتستخرجينهذهالصبغ

الارجوانياللونجملنووكاالارجوانياللون)ارغمافه6إكسط!-

-.3لبنمسجي

اعاليعند(عرفه-)ارانخافي)نوز!ما(سجلاتمنوثيقةفىاطلحناولقد

قبل!الثانيالالفاواسدفىمؤرخة6دجلةروافداحدالحظيم،5نهر

..TAD-
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صوفيةمنسوجاتبينهامنعان6المحليةللمنسوجاتمقايضةعلى(ث"الميلاد)ْ

)تاكلت!البنفسجيالأرجوانيالصبغبنهامنالمصنوعاتمنعددمقابل6ملوْلة

الصوفاي"تبارو،اسمالمحليةالمنتجاتبينالوئقةنفسوتذكر."كنطن،من

هومنشأ.انوقا)ت،الثانيسرجونسجلاتاليهاشارتالذىالمصبوغ

.172،:2ووخبخيتو،ار"اور

محروفاوجو،انيصباغعننوعهوالتأكيدوجهعلىهنانحنيهوالذممما

.القفقاسعبرارإضيفيالقرمزا،5منيستخلصوهوالقدممنذ

!حردفعالفينيقيةرواد،15جزيرةمدينةعلىفرضقدبانيبالآشوركان

!تاكلتو،اممما)الأرجوافعباللونمصبوغةاصوافمننوعينمنلفسنوية

والسبب.المصبوغةالصوفيةالمنسوجاتدون،129،:21(إرغمانو"و

ولماَ.المنسوحالتتنتجتكنلمالفينيقيةالمدنانالى،بجلاء6يمودذلكفي

الثابتةالمصادرمنالمصبوغةالاصوافاصبحتفقدالاصباغنقليستحيلكان

الفينيقية.المدنالىبالنمبة!للدخل

،+!لا!مجزنجبركمثغ

ي،،ث..11

أ+ا.!:؟6ثا!اءِءَ!ذ!!ترئ!ة..َ.-=!

ا"!.َ.ءَءيً..ءَ!-ت

امم!َ.ً:..َ،!ى!ج

تب!.،1إصَصًصِ!*"*!ى

0،1.،مهإ!40تكرإطمئخ!مه1ا!*ا

----.+،!كل!--لتي

والمجوهراتالمنسوباتةصنعمناطق)2(

.121،122صعثصرالسادصالجزه1،أشور،كتابهفىسبايزرأ.انظرلأ4"ا.

ب!-69-
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السورية6الا،ليممنخهيزهامستطاعاكانضدالأصوافالىبالنسبةاما

نممبةوكانت.والماعز)41(الأغنابمبتربيةالغالب1فييهتمودنالسكانكمانحيث

واحدكنسبةختينا،5واغوسي،-"بتالسوويينالأقليمينفيالآغناَمالىاولشية

.906،ءtyy:11عشرةالى

عنطريقاحتسابهالممكنمنلاسورالا!غناامدىانوالحقيقة

)حثىكوآلمدنوقرقميشختينابينفتظمداخليتبادلوجودلانذلك.اتتبآدلهذا

عداما6الاقليمينهذينانالىتثصيرالتيالحقيقةمناستخلاصهيمكنالمييقية

يةفىدفعالجزعبيهمايونالاثورفرضا\للذينالوحيدينا،قليمينكانا6(اروادإ

لكلسنوياالتاكلتومنغرامكيلو)06الأرجوانيباللونمصبوغةاصوافشكل

بشكلالارجوانيبالصوفتتزودانكمانتاوختيناْقرقمش!أنيبدو906(.و:1منهما

فيالارجوانيالصوفيظهرو.المصبوغةغيرالأصوافمنتتسلمانهمالقاءثابت

الىضلحتىالاراضيتجوبكانتالتيإلاةمما(قبائلتدفحهاكمانتالتىالجزية

المتوسعلالابيضالبحرساحلبينالحلاقاتفيوسيع!بصفةوتتصرف)حماة(

.العراقمنالشمالياوالجزء

،11:412ttrc)خندافو(قلعةمنيستصلإلارجوانيالصوفكمانكذلك

)42"بابلكنوزنهبواإحينماكريمةوشبهكريمةاحجارعلىالاشوريونعثركما

)41(

)421

المار،باسيفا"كتابأيضاانظرسوريافىالمواشيتربيةوفرةعلىللاطلاع

.22صالذكر

تؤلف،والفضةالذهب،يمةالكرالاحجاركانت034(،026،103:)2

عسكريتحالفعقدبمناسبةعيلامملكالىبابلملكقدمهاالتيالهدية

اللازوردحجروكان.!.8(،357،1:642:)2أشورضدبينهما

!خوقعوقد.الاشوريةا!سجلاتفىذكرهوردوقدومصربابلفىشائعا

عليصملكانوالذى،ق.م.()681ء66"اسرحدون،سمجلاتفى

هذهالسجلاتذكرتحين541(:)2)مدين(قبائلمنجزيةبصفةاللازورد

باسمحالياتعرف)التي!بكنى،جبلسفحعند"باتوشارا،منطقةان

حجرمواطنانوالواقع!51(:)2للمحادنالمصادرأحد-لافت،(+لوماند،

الطبقاتثالآثارعلماهاكتشفهقدكانمنهنوعاالاقلعلىأو)(اللازورد

"تغلاتفرضوقد"،بادخشانفىالاتوجدلا(الادنىالثمرقلمواقعالقديمة

http://www.al-maktabeh.comث!-7-ا



ومد

11

(IT

الكلدانيةالمدنوفي،2:527أصيداا!لمنالمرورمراكزوفي"مصر)ن

9:6.8لدجلةلىوعالادنىالفرات 6 YAt،الاراميةالقبائلمدنوكذلك

.الفراتواواسط،11:295وسوخي،443:

//تخغآ--=------ص!!سخر

ثِ!!!!.!-"إ؟

ا--".:.،!ه.:.كأئم.هـ

=تيملمني+،ء4!ط!*!بمالألمجم!يَرنجالإ..6

:؟

يَمكه+ه?بِرِبرَا-؟

??هيم!كاء+""?35!/هء!ب-َ

والمعادوالمعدليةبالصناعاتالفنيةالمناطق)3(

الفصة5ِالذه!!اعدا

والتي،زاغروسجبالعبرماذبم!منالشرقيةالمناطقعلىال!ثالث،بلاصر

مقدارهاجزية،الصغرىأسيامناطقمعواضحةتجاريةعلاقاتلهاكانت

نفسيكونأنالمحتملومن.168(:)1اللازوردحجرمنأطنانتسعة

منالاحجماروغيرهاللازوردحجرمخازنتكديسعنمسؤولاالتجاريالتبادل

نهبواعندماالثانيسجونجةودسلبهالذكطالعقيق1ذلكفىبما،الاخرى

من.سنحاريبالىارسلتوقد.172(:1)2،مصاصير،فىالملكيالقصر

مذ.انالمؤكدومن024(:2)اللازوردحجرمنكبيرةقطعةاليهودية

معقائمة-لانتالتيالمتاجرةنتيجةهناك،ألىطريقهاوجدتقدالقطعة

.اعلاهاليهااشيرالتيالمناطق

أشورجيشيدعلى8طيبة"نهبأثناه)فى585(،778،584:)3

الاحجارذكرورد!لذلك.اسرحدون(جيشيدعلىممفيسو!ب،بانيبال

شاطىه.سهوبأباعرأمعسويةفرعونبهابعثالتيالجزيةفىالكريمة

سنحاريبفيهاصلالتي)شيبع(مملكةوكانت18(:!)2الاحرالبحر

العربيةالاراضيمنواحدةتعتبرأتالمرا/احدىفىالكريمةالاحجار!

طئيري،8قبيلةعلىبانيبالأشورفرضهاالتىالجزيةالىالاشارةوتنبغي

ث!-8-
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وصمغذهبيةموادمن.تألفسوخيمنجزيةالثالثشلناصرتسلمو!

نياخرىواحدةمرةسوىالنباتيالصمغيذكرولم44")جلحاد(ةمنفباتي

كانتالاقليمهذاانيبدوو.4(اسائيل)ْمساهمةمنجزءاالسجلاتَباغتبا

الساحلجنوبيمعالفراتفيالاراميينتربطالتيالمباشرةالقوافلطرقبهتمر

المتوسط.الابيضالبحرمنالثمرقي

دنىyاالشرقبوابةتؤلفودجلةالادنىالفراتعلىالكلدانيةالمدنوكمانت

الخليجطريقوعنافريقيا)46(منالأبنوسوخشبالذهبعلىللحصول

،.11:062660والطج)8"(الهندىالذهبترابيردكمانأيضا()7"العربي

منصناىتموادمعقايضانكانتاالمادتينهاتينانالمحتملومن.،66662:45

.والحديد)46(والنحايروالقصدير6كالفضة،الأدنىالشرق

والجوهر.الكحلوحجروالابلالذهبالىابالاضافةاللؤلؤمنتتألفوكانت

والتيالعربي"أدوم،حصندفحهاالتي1الجزيةالىأشيركذلث087(:)2

.536(و1518:)2الفيروزج2حجرمنقطعةألفمنتتألف

رلرو.إلاردنضرقيمنالش!اليالقسمتولف،هـجلعاد.)44(

(..!5 : \ ( ) to)مصرياصلمئكانتهناتحدأدهاجرىالتيالذهبيةالمواد

.احتمالأكثرعلى

2(، 4!7 : (1 )VIعلىالمفروضةالجزيةفىذلكمثلجرىوقد55!،18:م

.312(:ا)2اليهوديةوعلى:7!ه()2و947(:)1الفينيقيةالمدن

بالتسميةيتمسكونالانحتىالسوفيتوالمؤرضنالكتاباليزإلا)47(

اننيواذكر.الفارسيبالخليجفيسمونهالعربيللخليجالاستحمارية

بغدادفىالسوفياتية)تاس(وكالةمديرمعقلائلسنواتقبلتناقشت

الكتابلدىالمتوفرةالخرائ!أنألىيعودذلكانفادعىالموضوعهذاحول

قديمة؟ضائطالعربيةوالبلادالخليجعنالحاضرالوقتفىالسوفيت

(لمترجم--

الادنىالثصرقفىالذهب1مصادرعلالاطلاعلغرض608(،497:)1.)48(

الشرقفىالذهب"فوربس.ج.رو-لذلك58صDCHG.نظرا

x.مجلةفى،القديمالادنى Orient+لكسمبرغM06.\

الرصاصالىللاشارة((Anakuاناكو)الكلمةاتذااستعملت625(:)1/)94(

.أصفهان!شرقيشمالي!الرصاصعلىعثروقد.سويةالقصدير

)،(/CHGكامبللمؤلفه،الآشوريةوالجيولوجياالكيمياءقاموس"يحنيه

.الانكليزيالاثريالحالمتومبسون

كب!--9
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وممفيممىبابلمنالاثوريوننهبهاالتيوالفضيةالذهبيةالحلىوكمانت

الموادكانتكما.المحليةالمنتجاتمنكلها،080لآ7063867.!626:ل!ا

الحريقامتدادعلىنقلهايجرى6بهاالمزخرفةأوالثمينةالمعادنمنالمصنوعة

()9ْالفراتنهرمنحنىوفي(وروا!هةَدجلةلنهرالحلياالسهوبفيالتجارى

.(2ْةوالفراتدجلةمنالدنياالمناطقوفي

المراكزتصدرهاالتيالكبرىت%J.?jbب!منكانتالموادهذهانويبدو

التيالحرفية2المرإكزعلىبالاطلاعالاشوريةالسجلاتلناوتسمح.الحرفية

حيث،لخاماتt_1الموادjAouمنمقربةعلىثم!أتوالتي6قبلامجهولةكمانت

تقاليدوجودعلىتبرهنالتيصناعاطمفيعاليةبخبرةيظفرواانالصناعاستطاع

تبال،5فماتنتجكانتالتيالظمالموادانضرففنحن.الأمدوطويلةتابتةصناعية

ظثعناجممنتستخرجكانتالتيالفضةإلىهناالاشارةوردتحيث)

باجزالأخثما!منمصنوعةمودجدتوقرقميشحتيناوفي."3ْ(ةالمنطقة

منافيابمصنوعُةعاجياتوجدتادينى-بتولمق("ى،ة"ْامانوس"جبالمن

.،المحلية)َالفيلةَ

مصاصيروفى466(:ا)1والحاجبالذهبيطرزامانيزا-بتْفىالاثاث-لان)05(

وجودالىبالاضافةوالفضةبالذهبتغلفالاخشابمصنوعاتكانت

،172:)2والفضيةالذهبيةالاواني0وكذلك،الذهبيةوالدروعالاسلحة

.454(:ا)1بالذهبيغلفالاثاث-لانزامواوفى213(،173

5()N006(:)1والفضةبالذهبمغلفسريرعلىعثواغوسيا-بتفى

الذهب.منوأسلحةفضيةمصوغاتأدينى-وبتقرقميشفىواستعملت

المندحرين.الكلدانيينمحسكرفىالملكيةالخيمةمنوفضيةذمبيةادموإ)52(

)53(213(:)Tككتابانظرالمنطقةافىالفضةمناجمعلىالاطلاعلنرض.

.61صتومبسون

ترسلالافريقيالابنوصمعالاخشابقطعكانت07(:2و1:477)ا)54(

،042:)2منصيدااسحدونالىترسلو،يةمناليهودسنحاريبالىأيضا

151،)5217.

ذاته.لبنانجبلموAmanusأمانوسجبل)*(

هذهضواحيفىالفيلةباصطياديقومالاولبلاصرتغلاتكان475(:)1)55(

2:)1..قمعثصرالثانيالقرنأواخرفىالمدينة IV،اددنيرار!،وكان"

جبالهسفوحفىالحيواناتعذهيصطاد(..مقالعاشرالقرنأواخرفىا)

!هههههـ
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وخبخىوارارتواشووفيْالفضيةادالمولصنعصناعةوجودتضقولقد

صنع-لحرفةالعاليالمستوىالاثاريةالشواهداكدتكذلك.(2:213)

بصفةيعتمدفيهاالأقتص!ادكانالتيإرإرتوفيوكذلكاثورفيالمحدنيةالمواد

"هـكزايحتلانكلاهماالقطرانكمانضد.)6"(المواشيوقربيةالزراعةعلىرئيسة

يهيئونفيهماالمحَارن!عمالكانكما6الجبليةالمناطقعبرالنقلرئيمم!ا-لم!حركة

.آالخالموادlمنثابتةتجهيزات

ىأمنر3أ6كمثيرةمناطقوِفيحةبصرالنحاصيةإلاوانيذكرتومد

مراكزبمثابةالمتاطقكللأعتبارحاجةمنهنالكتكنولم.اخرحرفيمنتوج

افماالمناطقبضفيالنحاسيةالاوافيوفرةلأنذلك6المصنوعاتهذهلانتاج

البدوية.وشبهالبدويةالحياةملاءمتهاالىيمود

البحرمناطقالنحاسيةالأدواتصناعةفيساهمتالتيالأقطاربينمن

فينيقياذكروورد.1:3.66،61إعامةص!فةالفراتونهرالمتوسدالابيض

476،:11وحثى11:2906،1.6وحتينا518،،19:947خاصبمثكل

مجرىاوإسطفيتقعالتيوالاقاليم(7ْوايصلاة،475:أ؟أدينى-وبت-

النهايةفىابيدتقدالفيلةلاناللعاجأخرمصدروهناك2!3(:)1لبنان

العاجكانحيث،الهنديوالمصدرهذاانالمؤكدومن(سوريافىتامةابادة

،-لئيراالمحتملإومن،دجلةنهرروأفدعبرالادنىالشرقالىهناكمنيجلب

المعلوماتتكونأنأيضاالمحتملفمنذلكومع.العربيالخليجطريقعن

التيالكلدانيةالقبائللدىالعاجتوفرعنالاشوريةالسجلاتحوتهاالتي

منوليسسوريامنالعاجتصديرعنتكشف،الادنىالفراتاستوطنت

قائمةفىوأنيابهاالفيلةجلودذكرتوقد.(وأنيابجلود635:)1الهند

الثالثشلمناصرالىوسوخيحنينامن-للتقدطكانت"الشالجزية

كلتقدصاكانتالتيالجزيةقائمةفىوكذلك395(،585،295:إ)1

الثالثبلاصرتغلاتالىوكوركوموقرقميشوكويوصور!-لمو،من

1(:76!،2VV)ومن.مصرمنشمار-لةتقدمالموادهذهكانتوكذلك

الىاليهودية1منجزيةشكللىث،الثانيسجونالىالساحلسهوبعرب

.527،،024:)2اصحذونالىصيداومن،سنحاريب

899*:يفاناروحضارتها،ارارتودولةيختأر:بيوتروفسكي.ب.بانظرا)56(أ

0291هدلبرغوالاشوريونالبابليون:مايسنر.بوكتاب1!1ص

8.فصلامجلد

وحثى.نيباحيا-بتمع.بالامثمتراكدفعتجزيةأ475،477:)1)57(
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19:946الخابورنهر 6 4436 \&،r19كماشيارىوجبال:ftt]باحيانى-وقي

بتو11:46،4بونروA،'11:4624ننردوو")8ْتماخوكو475،:11

مصاصيرو466،894.:11وخبخي1:2015)يابرشوو(9ْ)نيمازا-

2[13 ،1 *6172:،y11:91لبنداوكز6(؟وكرورى،6()ْوكلزان]y

"ين()62)البحردلمونيرةوجز081،:21وعيلام11:4046،704وفيامو!

.م*294،443،4:ذاولاقي.11:41.6،47وسويخأ

السجلاتدونتهاقدمصاصيرفيالبرنزيةالفنونلموادالمحيةالصناعةوكمانت

ناغير)63(المناجممنيستخرجالنحاسكانفهنا.،12:729خاصةبصفة

النحإسيةالمصنوعاتوكانت.مباضريخربشكلمحروفةكانتإخرىمراكقهناك

زامانى،-وبت6زامواعلىافرضتالتيالجزيةنطاقفي6خاصةبصفة6معروفة

..11:804644669،0وقرقمش!

وهي-قرقمشىفيبعدازدهرتقدالحرففيهتكنلمالذىالوقتوفي

هذهكوزفان،الخامللموادأشيرإدهابسبب-المرورمراكزمنكبيرعركز

تصرفختموضوعالموادهذهمنملحوقباحتياطيختفعلكمانتالمدينة

النحاصالمستخرجعلىتعتمدكثيراامو%وز6jزا-بتمنكلكانتبينما6ينةالمد

.محليا)64،

(0A)

(9)o

)06(

)61(

)62(

)63(

)64(

الىالمصنوعاتالاضارةع!نهاكشفتالتيالمحادنصنحمراكزقكونانبدولأ

4،4!ه،222،223:)1 ° A)معسوية-لانتا!خيرتينالحالتيرأفى

الموشكي.قبائل

1(:466،105،)447jفىالاضىاالمناطقمعسويةالاخيرةالحالة

دجلة.أعالي

خوبشبهيا.معبالاشتراكالاخيرةالحالة9ت441(و1958ْ)ا

.المجاورةالبلدانمعسوية044(:)1

2(:'i)Aلانتالنحاسيةالموادبأنخاصبشكلالنص1هذايؤكد-

محليا.تنتج

.218مىالذكرالسال!فتروفسكيببو.بكتابنظرا

128ص't°33،الحديدلانتاجالإساسيةالخامموأد:كويرنغ.ص:انظر

)زفيفون(انظر.دجلةنهرمنابعفىالمناجمعلىالاطلاعلفرضبعدهاوما

.(Anabasisاناباسيس)الصحود(كتابهفى
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اكثرمنكانالحديدانومع.ايضاؤالألأتالأدواتصنعمارصتقدالفنية

المحادنقيةمنأقلصراحةيرداسمهكانفقد6(أهمية)ْاالستراتيجيةالمعادن

ظطقعدةعلىالمفروضةالمثشركةالجزيةموادفيذكرهوردوقد.الأخرى

،*،:19المتوصلىالأبيضالبحروساحل6وسوريا6الصغرىاسيامن

ثلالة77،:11:08061وحتينا،طن11:074،015ودمشق،^10

وضسف،اطنانس!بحة9:476،،اطنانثلاثة11:906وقرقميش،أطنان

11:4حالوبي-بتو،11:583وكوي Vr،11:504زامانى-وبت،

الكلد!يخةوالمنطقة،11:205وضوبريا،أطنانتسمة9:905و1:466

.كغ،ثلاثون11:412حماةمن!لأقي"ارضوافي،11:625

المصادربطبيعةتفسيرهيمكنالحديدعنحدأبدالىالمعلوماتنقصانغير

ذكرسبائئه.وروقد.كنوزالى1يشيرالاكبرمنهاكانالقسموالتيلديناتوفرتالت!

السجلالمالنيفيالصراحةإلىأقرببصفة6()إوالنحاس(القصدير)الرصاص

دوروالقدرريرالنحاسلعب.م.قالثانيالالفففي.الثمينةدنالمطفيهادوت

كثيرامشابهاالجغرافيتوزيعهماكانولذلك،الادنىالشرقتجارةفيالنقود

بالمناطقعلاقةلهاالتيالسجلاتفيالمحدنينذكروردوقد.الفضةلتوزيع

واصياالمتوعلىالابيف!البحرساحلمناطقمنمجموعة،67(ةممفيس:التالية

ويصنعمنهايستخرجالحديدكانالتيالاقاليمذ-لرفىالتفصيللغرض)65(

السياسيالتأريخقالحديدنقلمروريلعبهكانالنذي1الدورولمعرفة،فيها

.الذكر(السالفباسيفا.م.)س-لتابانظر،الفترةلتلكوالاقتصادي

قبلمنالمعروفةومواطنهالحديدلموادالكيماوىالتركيبالىابالنسبةأماْ

الاشوريةأوالجيولوجياالكيمياه)قاموسكتابعلىبالاطلاعفعليكالاشورييق

بحدها.وما.8صتومبسونلكامبل

الخاصةالفنيةوالمصطلحاتالمعدنينهذينتعدينمناطقعلىالاطلاعلغرض)66(

الاشوريةوالجيولوجياالكيمياءقاموس:تومبسونكاب!لانظربهما

!لانوربما.فيهماالرصاصذكروردحيثبحدماوما63،116ص

.االحالاتمن-لثيرفىيستعملالقصدير

.ا)القصدير(الرصاصوانزالبر058(:)2)67(
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وبت-72،وحتيناةوافكوالألأ(7(وفينيقياةْودش!ق)96(وصوريا)68(الصغرى

كأ7)لايساوا(67ةينيدأ-بتو"7)ْعليدو"47()قرقميثبى)وحثى(7،)سيغوا

زأماني)؟ة(وبت8"وثموبرياةْباحياني)97،-وبتحالوبي)78(-وبت

84)قزوينبحرجنوبيقعالتيوالمنطقةوكلزان)r)83(>8ومصاصير

)68(1(:772 ، 108 ، .6 `)C(أقطارعدةالقائمةتسمىالاخيرةالحالةفى

.والنحاسوالقصديرالرصاص1(عربية

)96(1(:.VI)النحاسمنطنتسحمائة.

.(والنحاس)القصديرالرصاص518(،!11:47)07(

976(: (1)Vs)النحاسمنأطنانثلاثة.

3،5477!ه،11:585)72( ، lo)ثلاثةالاخيرةالحالةفىورصاصنحاس

.)القصدير"الوصاصمنأطنان

477(: (1 )Vt)فيه.ناكانمدوالقصديربأنيمتقدم!نفىاغفرايوجد.نحاس

منأطنانئلاثة476(:)1النحاسمنكيلوغرامتسعمائة.1(1:)1لإ()4

.النح!اس

)0V((1:636ا،TVA)ير()قصدورصاصنحاس.

بالاشتراكيةالجزدفحتالاضيرة9تالحالةيروقصدنحاس474(،477:)1)76(

ابنا.-تلص

(I7 :* 1 ) (VV)باحياني-بتمعس!وية(1:447)وقصديرنحاس

.(قصدير)رصاص،نمغلباتخا5و

(VA)النحاصمنأطنطنأربحةاليوحواالقصديرمن-لغ06!412!:1)ا

.)قصدير(ورصاصنحاس!46(،443:ا)1

.أقصدير!ورصاصنحاس475(:)1)97(

101 ( )A:ونحاسرصاص.ه(س.

105)ا : (1")A)منأ!انأربعةونحوالقصديرمناطنان؟()تسعةستة

.)قصدير(ورصاصنحاس946(و443:)1النحااس

مائةإنم213:)2ا)قصدير(ورصاص،القصرمنبرنز173(و172:)823()

المحبد.منالنحاسمنأطنانوثمانية

.ونحاس)قصدير(خوبتسكيامعسوية441(:1رص1:786)1)83(

)84(1(:VAS)خسمةمنتتألفالمستقبلفىجزيةفرضعنالنص01يتحدث

.اللازوردمنأطنانوتسعةالنحاسمنأطنان
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وصوخي)88()87(الكلدانيةوالمناطقلها)86"المجاورة،ارابخا"مع8(.وزاموا)ْ

.،9ةلاقيو،98ةنوخندا.و

ودمشقمصاصيرفىالنحاساحتياطيفانالمختدةالارظممنيستدلوكما

.الأخرىالكنوزكلعلىحدأبمدالىيتفوقكان

عناصتفلالشك،دون،ناشئةفافا6هذ.،مداصير"ضيةالىوبالنسبة

فاتهمصاصيرمحبدكانذلكخلاوما.المرورتجارةوعن،المجاورةالمناجم

ارارتو.سلكةلكنوزمستودعا

-ابالنافي-،كانيدالىالحدبالاضافة6النحاسفانالىدمئمقبالنظرأما

فيطوروس.خاجملانذلك6فيهاالمرورلتجارةالرئيسةالموادمنواحدايؤلف

توجدلاالتيالأقطارهذهمثلالىتنقلالتيالمحادنمصدركانتالصنرىاسيا

تذ؟كأانتجبكذلك.الجنوبيالتجارممماالطريقهذاعبرالمناجمهذهمثل.فيها

ؤرقميشكانتفقد6أيضاظضويريا"و"أنكو"وقلحة)حثى(قرقمش!منكل

الشمالي.الطريقعلىالتجاريةالمراكزأعظممنواحدة

اقليمو؟ان.إمماخاصةبمنأجمتحتفظانكانتاوارابخاشوبرياانويبدو

معالمراكزالواقعةلمباولتهبالنظرالمعدنهذامنفائفةبكميات6،جيايحتفظ)انكو(

.الجبالمنمقربةعلى

لجزيةينقزوبحرجنوبيالواقمةالمنطقة6الثالثبلاصرتنلاتانجضجولقد

ولكن.اللازوردحجرمنأطنانوتسعةالنحاصمنطناعشرخصمةمقدارها

تكونانالمحتملمنفانهنامناللازوردحجرعلىالصولفيأخفقحينما

جزيةدفعأيضا456(:)1النصيسجل.وقصديرنحاس457(:)1)85(1

.المجاورةالاقاليمأحدمنالنحاسمن

البرنؤ.منكغتسعمائة232(:)1)86(

.ونحاسقصدير625(:1)871(

.41(0 : 1( )AA)القصدير.منبوقةطاعثصرةثماني

منكيلوغرامستون)041(وقصدير)!46(وقصديرنحاس443(:)!8(

القصدير.1

القصدير،منكيلوغرام°406(\2:)1حماةلاقي473(و443:)1)5!(

كيلوغراموثمانونمائة411(:1).حمأةلاقي.النحاس1منأطنان!/3و

ير.الضلىمن
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تماما.بالفشلباءتقدالجرهظمنطناعشربخمسةللفلفرخططهكل

3الأرفاندرةالىباكظرللخطآعرضةتكونقدمحددةتائجأيةانومع

باعظم!تحتفظكانتزاماني-بتباننمتبرنزالماانناالاcالسجلاتفىالمعينة

الاخرىإمالأقابقيةوان6(الرصاصأو)القصديراحتياطيمناليهاشيرقدر

بضىانالمحتملومن.المضمارهذافيمنهاافقر-مقارنةبدون-كمانت

بها.خاصةالقصديرأوللرصاصمناجمتمتلككانتالأقاليم

كمانتتحمفظبا!احماةاقليممنلاقيقبائلذكرتزامانى-بتجانبوالى

وبالنحاصءنالمعدنبهذااغنىكانتفانهاهناوعلى.القصديرمنوفيرةبكميات

بالمحادذغنىأكثرالقبائلهذهنفسكانتكما6حراناطيمفيذاكالأقيقيائل

أيضا.الثمينة

الاخرىالمراكزأغنىبينالثالثةالدرجةفييأقيالذىالمركزكان

بين.ا)طريقوسدفييقعكمانلأنه6خاصةبصفةالوبىح-بتهوبالقصدير

زامانى.-وبتلاقي

فيسوا+الأقطاركلاحياطيفيالسبائكوفرةهوالفائقةأهميتهلهومما

الحديد.اوالقصديرأوالنحاسأوالبرنزانم6الثمينةالممادناخياطيذلك

وكانت،التدين1مناطقفيالمحدنخامافابةعلىالقوماعتيادهوالواضحوالشيء

.الصناعلديهميتوفركانالذينالمستهلكينقبلمنممالاخرىالبملياتكل

ظتالقفقاسعبرالجبليةالمناطقإن،بيوتروفسكي.ب.ب،ويرى

.خاماتتعدينفيمتض!صةالميلادقبلالثانيالألفمنالثانىالنصفحتى

الادفىكافماالثمرقالدوليةالتجارةتأثيرنتيجةالتخصصهذاتطوروحين.المعادن

فيمبكرتاريخفيبدأقدالتحدينفيمماثلاخصصاباننفترضانالطبيعيمنفان

المناطق*"نالضيبالهلالفيالحضاريةالمراكزإلىأقربقكونالتيالجبال

لعحليةمئمابهةكانتالجبليةالمناطق1هذهتطورعمليةوان،القفقاسعبرالجبلية

.القفقاسعبرالجبليةالمناطقفيأيضامؤخرابدأتالتىالتطور

في.المتواصلالتطورعن-ذلكافيمصيبوهو-بيوتروفسكييتحدثو
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فيالتضعىالىالانتقالوعن6القفقاسعبرالجبليةالمناطقفيالخيولتربية

منكمافت6الأخرىالاشياءبين6الخيولالىالحاجةبانموضحا6التحدين

والمستونتالجبالتلكفيالواقعةالمناجمبينمنتظمباتصالالأحتفاظلوازم

.الوديانفيالقائمة

الاقطارفيالاالخيلعلفمزارعتظهرلم،السجلاتفيوردلماوطبقا

التيالاظاربيننرى،)99(عاذي"خلافما.والتلالالجبالفيهاتقومالتي

المراقشماليمناطقمنعدد!6الخيولمنمؤلفةجزيةبانتظامترصلكانت

مناى)49"-وماتوزاموا"،9(زامانى)29،بتذلكفيبماالجبليةوالمناطق

12:17864886لباتاو،19:205يابرشوو(69)ينيرو،9ةْانكلزو

999،.

61جملوقدسوخيولايةسكانكمان6سرجونسجلاتاليهاثارتلماوطبقا

وافم،يحترفوفااكانوالتيالرئسةالحرفةهيالخيولتربيةكابعيدعهدمنذ

النظامي.،ارارتو"جيشالىالخيوليسلمونكانوا

التيواالنهوباتالجزيةانظر566(5،2:402،0!7،!71:)1)ا!(

،كزلبندا"بين!ومنلهمالمجاورةالمناطقمنيأخذونهاالاَشوريونكان

1(:11V2و:)58:)52(كرمنشاباسمالانتعرف)التياليبيىوا!14،

و277(،2:236لورسفنباسمالان)تعرفوكاشي237(،147

.(Vii،637:)1منهاالقريبةديالىوأقاليم"نامار،

368،475،1:373`,16:)\باحيا؟كبما-بت:السابقمينانياقليم4)2!(

وأيصلا(واحثيمع)سوية(11V:)1بورالخاوولايات"كوزان"معسوية

مع)سرية447(،775:)1نيريمحافظة!!4(،426:)1ا،نردين،

.105!،504،466:ا)1زامانيبتوغيرها(وئردينزاماني-بت

(451،441،471:)2يا"بر"الاجوار(1:451،457،2:021))39(

.وماذي،واليبيى،مناي-مات!

4")!\(:5877 1 8 )j8(2:441،841،786،151)منهايبةلقرارالاقطامع.

ذلكفىبماالمجاورةالمناطقاجزية588(،0706!58)11(،958:)1

الجزيةوكانت457(،441:؟)1!سفيدرود،نهرعلىتقعالتي"انديا"

دجلة.روأفداحد8!بوختانعلىخبشكايامعسويةترسل

،412،؟.236،275،103،4:)1رئيسةبصفةارارتومناطق/)6!(

506،606،717،718،)722.
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تربيةتحترفكمافتالتيالمناطقباننفترضيجحلنامحقولسببوهناك

وقد.ادنللمهالرئشىالمجهزهيذاتهالوقتفيكانت6والزراعةالمواشي

بحثسبقفلقد.زامانى-وبتزامو!منكلالىبالنسبةذلكالمرءيصدق

فيهاتوجدعنطقةفييقعكمانفانهالثاني1الىبالنسبةأما.الاولالأقليممسألة

.)79"النحاسمناجممنكبيرعدد

مناممما،وماتكلزانأ،اورميا،بحيرةعنالقريبةالمناطقانوالوإضح

.الممدنبهذا،مه،صير"تزودالتيالمناجمظتمنالنحاسعلىت!لكانت

كولايف-يئ)9(رقمالخارطةفييظهرالماللذينوتابالياشويرألىبالنظرأما

بلمئهعدا6فيهماالمواشيولتربيةللزراعةاقاليموجوديفترضفانهزراعيتين

اوءولابمحتطيوالمالاضوريينانالمحتملومن.التمدينفيالمتخصصةالأقاليم

ويرياةمنالمأهولةالوديانلانذَلك6الحسكريةحملانهمفيالاقاليمهذهالى

الاقاليمهذهمناقليمأبحدكات"تابال"وان6اجتيازهايمكنلأجبالبينتقع

بلادفيللحملكبيراجتماعيتقسيمأولأماالأشورممماالتوسعهدفكمانتالتي

في-اليدويةالحرفو!ور،الزراعةعنالمواشيتربيةضلأممما،القفقاس

ةيرقرو!.؟ءاللامةردهقدذلكفان6الخام،دtLامصادرمنمقربةعلىالنهاية

.الميلادقبلالثانيالألفالى

والاقطارالقفقاسبلادبينالقلالمةالوفىالعلاقاتعلىالبرهنةالامكانوفي

قه!ط.الثافيالالفمنتصفعنقللأفترةفيالأدنىالثمرقفيكثيراالمتقدمة

.89(الميلادة

الثمرق.فيالضماريةالمراكزمعظمالىاقرببصفةتقعالتيالمناطقفيأما

فيحدثقدالزرأعةعنالمواضعيتربيةحرفةضلفان(ومصربابل)الادنى

1128ص8فصل)3391(41جالتطبيقيةالجيولوجبمجلةانظر9(لأ

128..eologieJg. 41 )3391( Hi pكأZeitschrift fur praktieche

ملوكسجلاتتشير.بعدماوما43ص،بيوتروفسكي.ب"ب.كتاب)89(

هماةالفروسيةأعمالفىالكبيرةقيمتهالهاالتىالخيولعنصريالىأشور

،مناي-"ماتولايةمنبىبؤتىالتيMesaniaالمسانيةالخيول

.؟الحبشةمنثهول!أ!8الكوسائيةوالخيولالجنوبية
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استةلإلهماتباظمقدالا!صادةروعمنالفرعانهذانكانولما.كثيرابكروقت

حيوافطتعلىال!ولتفضلأخذتالزراعيةالمناطق1فان6الأخرعنالواحد

اك-م!المناطقءنأي6طبيحيةمراعيتمتلكالتيالمناطقمنالنموالهالضةالجر

لجودتها.وذلك6اضيالموابتربيةتقوم

فيالرئيسةبالمدينةالمحي!الريفانهواليهالأشارةتجدرالذيوالأمر

وجهعلىمنهاالثيران)المواشيتربيةفيتضصقدلبابلالملاصقةالمناطق(احدى

الىيشيركما-المراعيفيترعىكمانتالتي(الجرحيواناتمنلانها،التا"كيد

مناطقفيالمواشيكماْلتحينفي21:930.6عليهاعتمدناالذيالنصذلك

بلد،كمبولو5هوهناالمقصودوالبلد.والقشبالئمعيرتحلفاخرىزراعية2

،الميلادقبلالثانيالالفأواخرفي6استوطنتالتياميةالاراالقبائلاحدى

السومري!.بلد"لكش،شرقيالحاليدجلةنهرلحوضالواطئةالمسارب

وكاْث6لهمموطناالزراعيةالمنطقةهذهمناخذو!قدالكمبوليونكانولما

وفد6الماشيةتربيةعنيقلحوالمفافم6عليهمجديدةحرفةالزراعةحرفة

-طوراالمتطورةبابلمعالمتاجرةالىحاجتهمبسبب6واضحهوكما6اختاروها

حسنا.

تربيةءلىاتاوةبفرضالتيوحدهاهيوالسهليةالجبليةالمناطق1وكات

اتونا(!،تيانا"و،ده11و78،848لأ:12"تابال"اثالمنالماشية

،11:105زإمانى-بتوCult:11نربوو،12:7600-توفي-

587،:11وجارإتها،12:786مناممما-ماتو،26722ثم:11يخرىو

مناطقو،12:92لوكمبوو،12:58وماذى،19:1046704موازاو

.،21:518،087المربيةالجزيرة.شبه

بتربيةتمنيالتيوالمناطقالزراعيةالمناطقبينالواضحةالفروقحقيقةأما

يمتلكوزالابليكونوالمالمتوطنينالادنىالئسرقسكانانحقيقةفنؤكدهاالماشية

ور(1ءفيماتقعالتيالسهليةالمناطقلسكانالأصاسيةالتروأتتؤلفكانتالتي

2:1476،902كا980،1906890،7.66897:؟أزاغروسجبال

786+19:772العربيةالجزيرةضبهوسكان،566كا054ء951ء027
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99798 ، V8كا 6 803 6 902 6 00 823بم536،(أ)Y؟ه: ، 55 h،

.،.87ء8276944كا824

صورته.كما-المناطقهذهفيالاشوريالتغلفلهذاتاريخيكنولم

سرجون!عهدفيالسجلاتانذلك.الفائدةمنمجردا-التاريخيةالسجلات

داوطنية"السنامينذات)،(البكتريةالابلتحتبر،.م.ق507-1722الثاني

تشيرالتيلمصةوال!.زاغروسجبالوراءمماالشرقيةالشماليةالمناطقالىتعود

محروفةتحدلمE[+4+اودروأوهي،هذهالب!خريةالابلإلى

.اميلادقبلالثامنالقرنأواسطفىالاالأشوريينلدىاعتيادىبشكل

الابل.،ق.آ.825-1985الثالثشلماضرعهدسجلاتوتصف

الجملالىتشيربحبارة(كلزان)منطقةعنعليهاال!ولتمالتيالبكتيرية

16كملو)أممماالسنامالوحيدالعربي ) Gamaluنبين-ذلكمع-وهي

افيسجلاتهذهنفسهاالوصفطريقةاستخدمت.وقدسنامينذوالجملهذاان

وعلى.،.ق.مالثامنالقرنواوائلالتاسعالقرننهايةأالخاس!،اددشمشي"

الشرقيةالاجزاءتسكنالتي1القبائل1منالمست!لةللجزيةقوائمفيالأخص

؟فسهيهنااستحملتالتيالكلمةانولو4زاغروسمنالشرقيةوالنسمالية

,a-j-p3l)الكلمة Yقبلا.استحملتالتي

أيةدون،اودرو"بكلمةمرةلأولالبكتيريةالابلالىاشيرولقد

)منتصفالثاكبلاصرتغلاثعهدسجلاتفيمنهاوجدماخلااضافيةتوضيحات

الشرق!بلدانبينالعلاقاتآفانؤرخاننستطيعهذاوعلى.(.مقالثامنالقرن

.الميلادقبلالثامنبالقرن6ماذيسهوبوقبائلالأدنى

صوىالمربيةالجزيرةشبهفيترىلاوحيث،زاغروسمناطقوبخلاف

ال!طدىع!ثرالقرنمنابتداءتذكرأصبحتوالتي)السنامالوحيدةالعربيةالابل

عنالاكبرالقسمقؤلفكمانتالحيوا،تهذهفان()99"بحدهوماالميلادقبل

جبالهفيهوتقومايرانشرقييقعاقليموهوBلألك!3لطأبكتيرياالىنسبة)،(

لبكتريا.الحديث1الاسموهو"بختيارلى،

بحدطهاو231ص1!24بمتيمور.انت!يائيلودساارثاأ:يتالبرا0ف.و(!!)

:d Religion of Israelاanلأ!كا.W .F Albright: Archaeol

Baltimore,,4291.4132!ه. p

-014-
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المفروضةالجزيةفيالجوهريةالمادةتمثلوهيالقرنذلكفيالأشورية!المنهوبات

عر.يخةابلعلىالاشوريونفيهاحصلواحدةقضيةسوىتوجدولأ.الدربعلى

خذانو،،فيإلاراميةالقبائلكنالأخصوعلى6عربييخربلدمنالسناموحيدة

،.f,9:0أللمربمجاورةكانتالتي

نفسبحثتان(.م.قالتاسعالقرنبدايةفي)مرةذاتحدثوقد

الحجرهذا)وكانالعقيقمنتتألفبجزيةناصربال،اشور"الىالولاية.هذه

الهندم!نواصلهالميلادقبلالاولالألفافماالأدنىالشرقبلدانفيجداشائما

G.،وللأملا!ن:جي.جيالملامةذللث!اوةكما .G Lammlei)

منالسنامينذواتمنجماينظهرعلىمحمولةاجزيةابهذهوقد.جيء

طريقعلىمرورمركز،خمدانو،ت!ونقدهذ!وعلى.زويمهـولى.منطقة

حتىالعراقوشماليالعربيةالجزيرة1شبهسهوبعبريمرالذيالقوافل

.[19:443زاغروس

منهو؟تشكلافيالواحدأسنأماذواتالمربيةالابلعلىالحثورتموحيثما

الاقطارتلكقيامحقيقةفييكمنذلكتفسيرفان6الأخرىالأقطار1مناشورية

الحربي.والخليجالمتوس!الأربيضالبحرضاطىءبينالتبادلفيالوصاطةالدور

021:63133237 6234 406 ، 93 c6274927.0"0،2كا

خلالمنهوباتبصفةالاشوريينايديفماالعربيةالأبلوقحتوأقد

وفي،الفراتلنهرالدنياالشواطيءامتدادعلىبهايقومون12كانوالتيالغارات

.1(ليبيى)tْو،عيلام!بينالقائمةالحدودقلاعمحاصرةاثاء0

كانتالتيالعطريةالنباتاتبظهور6التجاريةالعربعلاقاتتحديدالأمكانوفي

ذكرتقدالنباتاتهذهرأيناولذلك.\()9ْجزيةشك!فيتقدمهاالربيةالمناطق0

الذكطالث!رقيالجبوبيالحلفمعسنحاريبمعركةفى027(،925:)2-)001(

ألابل.امننوعيئيمتلكجيشهكان

518:ا)11كالاما-رق1(10)) ، 44 0 ، 18 : 2 ، 818 ، 817 ، 9!7 ، VVA،

كلمةاناذ"رق"اقليمبهايقصدكلاما،-!رقو.!56(،536،551

"اقليم،العربيالاصلمنقريبةوهيالاراميةباللغةالاقليمتعني"كلاس"

المترجما
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القبيلهمقر،لاكين-دورأطبوفي،انكو"فيالملكيالقصرفبوصففي

.(العربيالخليج!علىالعراقيالساحلاستوطنتالتيالكلداية

حينفي6الحربيةالجزيرةشبهمنتجلبكانتالنباتاتهذهانوالظاهر

عرالمفروضةيةالجزمنجزءاتؤلفالتي6الاخرىوالنباتاتالاصماغكانت

"امانوس،جبلسفحمفيتقعولايةوجدتفقد.محلياصلمن6اخرىولايات

)جلطد!صمغتسلماسائلوكمانت.906،:19الأرزشجربصمغتبعثكانت

الملك.صمخمنكيلوغرامستمائةبتسليمدشحقشاركتبيما095،:19

11:.،976

وعلى6الربيةالجزيرةشبهقلبعلىالمنتظمةالأشوريينغاراتبدأتولقد

وكاني.آ.قالثامنالقرناواس!في،زاغروسجبالورا،فيماالسهليةالمناطق

تتجنبالاناخذتالتيالدوليةالتجارةانتحاشعنناجمةالغاراتهذهكل

هيإهميةذلكعناعظمولعل.اليهااشورضمتهاالتيالولاياتعبرالمرور

السهليةالمناطقمعويسرهالتبادلنطاقفيالزرأعيةالمناطقشهدتهاالتيالفوائد

كانتالتيالاشوريةالنهبحملاتذلكفي)بماالمواشيبتربيةتحنيكانتالتي

.(التبادللذلكالشائحةالصفةتمثل

المواشيتربيةكانت6اليهالأ!ثارةسبقتالذىالمملتقسيممنالرغموعلى

حتىذلكمنتستثنولم6مكانكلفىالجوهريةالانتاجفروعاهممنواحدة

واغنامهامواشيهامنهانهبتالتيالبلدانقائمةفانولذلك.البدويةغيرالولايات

مصرتشملفهيجداواسعةكانتكامماثلةيةبمتعليهاوفرضت،630&

،..hكا19:477اغوسي-بتو،2:04p،واسرأثيل058،كا2:87د

995،:11وكمو6،.19:47669)قرقميش(وحثي"اوحتينا)10،6ْ2

:.13،،19الموشكيوقبائل583،:19وكوى11:9906،9.6وكوركوم

005(، 1.6 ، IVY : )1 '1( Yالبحرأعلارمنمشتركةجزيةأيضاانظر

.772(:)1المتوس!3بيضالا
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995،:19ابناوتل475،،19:472أدينى-وبت245،:21ودايينى

كاضيارىجبالاوديةوناطق946،،.+:11الخابوروولأياتا(وايصلا)3ْ

(والمناطقا99،*كمبولو)11:4626َنردونوا(4ْوكوتمو)،(ة946،:11

62:67.ثء19:625،497الأدنمهالفراتامتدادعلىألكلد!نية ، r،،

،562:21*،11:447ونيري9")6ْالفراتاواسطفيالأراميةوالمناطق

39،:19:606،2تووإرار2062:70،6.:11يايروشو689،ء56

مناي-ماتو4.46.:أ:ممماوروكر،OAA:11انوكلز721676،9

(؟.بخا)8وارا(01)7يبيوا11:2046،703موازاو1،85كا21:4496941

،19:915،045ذيماو"91لبندا)ْوكز(ا9ْعيلا!)و766،:19مارناو

cكا721 24. : 2 6812 C 097 6 %Y Aيا،19:8العربيةالجزيرةشبهومناطق

يةواليهود949،ءث977681762:006803636068236824،27

293،.و21:024

تدونلأالسجلاتهذهن11اساسعلىالقائمة1فيالسعةهذهتفسيرويمكن

المعتادمنيمنولم.المحصنةالمدنلاالمحهيةغيرالمنهوبةالقرىسوىالنالبفي

في6عليهيةالجزفرضإوونهبهعليهالأستيلاءفيالحصوناحدحصاريخفقان

الاولالهدفء3رثرواتىالحصنبذلكالمحيطةالقرىسكانيكونحين

معبالاشتراكتدفعجزية447(:)1وكذلك048(،412،445:)1)301(

حني.iباحياني-بت

ارامي.لفطوهوايضاكوتماخباسمتلفطKutmouhكوشو)*(

4(.")11(:223،945،4!8،11T)الجزيةكانبالاخيرةالثلاث1الحالاتفى

الموشكي.قبائلذلكفىبماالمجاورةالقبائلمعششركاترسل

501()2(،:VAA ، !53 ، 303 ، 266 ، 235 ،2134 ،err)(42:)2النصV

.االفريبةالمناطقمعسويةارسلتقدالجزيةبأنيبين

443:)1لاقيI(!6:)\انوخندا41(0:)1سوخي1(60) ، 412 ، )11f.

47(، 237 : )T \( . V\)المجاورةالولاياتمعسويةالاخيرةالحالةفى.

.المجاورةالولاياتمعسوية2371:771(،236:ا)8012!)

45،.،235،408،811:)2)!.ا( ، !)rمعسويةالاخيرةالحالةفى

.المجاورةالولايات

.المجاورةا)ولاياتمعسويةالاخيرةالحالةث914(و71!:1)11():
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والنساهوالرجالالموائميمنعليهايستولىالتيالمنهوباتوتكون6للاشوريين

.عادة

الننيةالمناطقوخارطة\()رقمالزراعيةالمناطقخارطةبينالمقارنةوتبين

نا،3()رقمالمحدنيةالصناعاتخارطةوكذلك2()رقموالمجوهراتبالمنسوجات

المراكزبانالقائلالرأييؤيدماوهذابينهافيمامتلاحمةالمقصودةالمناطقهذه

بصفة،البناءالشيءوانالمتطورةالزراعيةالمناطقهيذاتهالوقتفيكانتالحرفية

ويةا!المناطققمثَلالتيالخارطةمعالثلاثالخارطاتهذهمقارنةهو،خاصة

.4()رقمالمواشيبتربيةتحنىالتييةالبدووشبه

-بزيخ!!يئ!حم%-----!الدَ!رمم!.ص!حى

!ج!!اع*ثقاا,Sئرفى`0!!

--فيلم-صيثَ!نن-.*ك!َألأ!ثَؤشء.

!إَ-14*!3/كملأ*ة3!*يهم-

/،ممم!ا

!ءه،لأَ-.!.!.؟*..!

!َ!!!شًَي،َهث!!ح!!!هكلاالبمكئي!

ا/ءِنزكِنر!كًلكًلثككلكلكلكلرإِصإِ.بَرًه.إ!"+!ا.

خِزَرَزبرً!

--..-.--!!!!!ةِ!!!ت-

المتغصصةالمدويةوث!بهالبدويةالمناطق)4(

المواشيتربيةفي

--

للشرقالرئيسةالمراكز.6إلاولىاللاثالخرائ!فيهتبينالذممماالوقتففي

مناطقالرابعهالخارطةضح6الخصيببالهلاليسمىفيمايقعالذيالأدنى

الضيب.الهلالورإءفيماتمتدالتيوالجبالالسهوب

مناطقالى()3رقمالخارطةعلىوالنحاسيةالحديديةالصناعاتوتئسير

الحرفيةالموادلهذ.الرئيسينالمستهلكينالىوكذلكالمرورومراكز،التحدين

لظهورخارطةنرسمإنحاولنامااذاولكن.الزراعيةالمناطقالىاي6المهمة
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الخارطةختلسوفدنالمطظهورالىتشيرالتيالظلالفان6ايضاالثمينةالمحادن

%اوليسالتحدينلصناعةنتاجاالئمينةالمحادناعتبرنامااذافانناولذلك.برمتها

وهذا،مكانكلفيتوزيحمايجريكانالصناعةهذهانتجدفلسوف6للتد!ول

الاقتصادفروعكلمناكرالتبادلالىتهدفكانتالتحدينصناعةانيمني

.الأخرى

الشرقاقطارفيوشروحهالانتاجخصاضاستحراضمنانتهيناقددمناوما

تحديدنحاولانإلاالانعلينافما6يخيةالتأرالسجلاتفيذكرهاوردالتيالأدنى

.الأستقلالذلكودرجةالأقتصادممراستقلالهاطبيعة

زراعيةقمناطق:الىالمناطقتقسيمنحللانيثي?كلقبل6عليناينبغي

الدزجهْالمواث!يبتربيةتمنىمناطقوالى\(رقم)الخارطةالأولىالدرجة

،بماعنتيجةيكنلمالتخص!صهذامثلانوواضح4(رقم)الخارطةالأولى

-!َ.محددةجغرافيةإحوالعلىيعتمدكمانوانما

صنفينالىتنقسسمالخاوجيةالحمليةالأحوالان5،ماركس"كارليقول

والمبد6الخصبةالترايمادةصفةفيالطبيحيةالئروة:اولهماكبيريناقتصاديين

ادوإتصفةفيالطبيحيةالئروة:وثانيهما.ذلكشاكلوماالأسماكتربىالتي

!آوالمحادنلاخشاباو6للملاحةالصالحةالأنهاروا6المياهكمساقدللممل

اما.الميزانبيدهالذيهوالاولالصنفكانالحضارةفجرففي.ضاجمهوما

انكلترانقارنكأن6الثاني1الصنفبيدكانالميزانفانالتطورمنالحياالمرحلةفي

البحرشواطيهمعنثياوكوراثينامنكلاتقارنالقديمةالمهودفياو.مئلابالهند

.(111الأسود")

التكلالرفانلهاوطبقاالتكاثر1عنماركسنظريةمنستخلصةالمقولةوهذه

الانتاجاقسامينتناسبالىيحتاجخاصةبصفةالموسعوالتكاثر6البسيط

ثلمااالاستهلاك(موادالثانيوالصنفالأنتاتوصائلالاول)الصنفالاجتماعي

()291الصنفينهذيندإخلالفروعكلبينمحددتناسبالىايضايحتاج

.512ص6191موسكوطبعة)1(مجلدالمالرأس:ماركسكارل)111(

.438ص61!1هوسكوطبعة)2(مجلدالمالرأس:،ركسءكارل)112(

حتىملاحظتهاأمكنالتيالحيويةالنسبة1هذهعن)05(الملاخظةانظركذلك

يمارسها.المتوحشالانسانكانالتىلاعمالات
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يجبممكناالمجتمعتطويرويجحلخارجينطاقعلىيتمالذيوالتكاثر

متيصراالتراكمهؤامثلويكون6الاولْألصنففيالواردالتراكميدعمهان

الحمل.ادواتفيالمتمثلةالطبيحية1الثروةطريقعن

كمانتالتيالزرإعيةالمناطقفانالذكرالسالفة،ماركس"لملاحظةوطبقا

المثرقفىالقديمةالحضاراتصدنفسهاكانتمرتفعطبيحيب!بتتمتع

النظروجهةمن،6يجبالضميببالهلالالمسماةاناطقفانهذاوعلى.الأدنى

غالبساالاستهلاكيةالموادقنتجالتيالأقطاربينتوضعان6الدويةالتجارية

بتربيةتعنىالتيالمناطقالىبالنسبةاما.إلاجتماعي(الأنتاجمنالثاني)الصنف

فيتصنفقدفانها6الحملحيواناتتنتجوالتي(4رقمالخارطة)المواشي

)الصنفالعملإدواتانتاجلتطويرملائمةطبيعيةاحوالذاتاقطار0شكل

.9(9أ)3الأول

!صأالىنظرنامااذاطيباصاسالتحديدهذألمثليكونولسوف

ولشى6!برالأدنىالشرقفيآلأجتماعيللانتاجالأخرالتوسعنظروجهةمن

فردية.بلدانالىيالسبة

المواشيتربيةمظاهرمنالمظهرهنافانهذهالنظروجهةمننرىوكما

-Aوموللحمتوفيرلغرضالمواشيمنيسلممالأنذلك.اهميةاكركان

يكنلمالثافي()الصنفالحيوانيةالمتجاتمنالمصنوعةالأخرىالأستهلاك

المنتجاتكونحقيقةعن!ثيئانذكرآننريدولسناَ.المتسسعللتكاثرحيويا

المراكزكلففي.الضروريةالموادبينتصنيفهايجرييكنلمالحيوانية

6الكادحالشحبمنالاساسيللقسمالرئشىالغذإهكمانالعصرذلكفيالبدويةغير

القمعمنتجاتمنيتألف6الماديةللثروةالأحرارالمنتجينواغلبيةالارقاءاممما

هفهمتطلباتلأنذلك.والبصلالسسم1زيتاليهايضافوالجحة()الخبز

95ص6191موسكوطبحةا)1(هجلدالمالرأس:ماركسكارل\()13 \ Vفى

الحيواناتوهي-المدجنةالحيواناتلمبتالبشري1للطريخالمبكرةالفترة

العملأدواتبسببتغييراتتعانيكانتوالتيبهاللانتفاعتربىكانتالتي

للاستعمالالمعدةالاحجارجانبالى،للمهلأدو/اتصفةفىالرئيسالدور-

.،خاصةبصفةللعملالمعدةالاصدافوكذلكوالمظاموالاخشاب
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الموادمنبيسرتوفيرهايمكنالملابسلصنعالصوفمن6السكانمنالجماعة

.491(حدةةعلىقطرلكلالداخلية

الأنتاجمنالاولالصنففىالمواشيتربيةعناطقلوضعاخردليلوفاك

اصاسيةكوصاظالسلمةالحاةالحملْجوإناتاهميةبونعنيالأجتما-

فيالادنىالئمرقدولكلجيوضلدى-خاصةواستمما!صيفةللنقلْ

الحمل-وعجلاتوللخيالةللعرباتكمانتجث6عنهانتحدثالمتيالفترة

.9(9)5القصوى

او6ُالمستحبدةالمناطقمنبقواتالأئوريةالجيوشتعزصزجرىخئما

،الحربإلىالمتوجهينالأثبوريينالىمساندةبقواتالأقطاراحدبعثحيثما

.691(قيخيولمنتضمنتهماالىقشيرالنجداتهذهثلكمانت

منواحداالموأشيتربيةفاطقلعبتالذيالخاصالدورهذايكونوقد

ماذممما6سهوبفيالحيواناتبتربيةتقو!التيالقبائلبانالقائلةالحقيقةالأسباب

كانتالقبائلهذهإن6بابلساندتهاحينيببدوكماضئيلاتقدماإصابتوالتي

تصل،انالنهايةفيواستطاعت6الأشوريالجيشدحرتالتىالقواتإول

الدولية.السياسةفماالزعامةعلى،مستقلةصفة

اقلالزراعةلتطويرالمحبليةالمناطقامكانياتكانتالقياسخلافوعلى

كانتايضااْطاكما.الأطارسهولفيقامتمممااكالحضاراتامكانياتمن

)1141Sماوهذا.الشاكنةهذهمثلعلىالعراقفىددية11الثروة0منتجيغذاءن

لها.حصرلاعديدةواداريةاقتصاديةنصوصأكدته

ولنتذكر611(:)\اللوح1فىالادنىالشرقاتالجيوضأحدتركيبانظر1151(

علىالارغامفيهلعبالذيالاقتصادكطالاجتماعيالتكوينعننتحدثباْننا

طبمة)2(مجلدلل11رأس:ماركسكارلانظر).حاسماثوراالانتاج

الاسترقاقيالاقتصادظروففىالتداولعمليةعن947ص6191موممكو

العمل.علىالمباشرالارغامطريقعنتوطيدهتمالذي

006،5976:)1وانكوحتين!ا"116( ، ,bo)1قبرص024(:)2اليهودية

2(:01V)2طيبة(:AV ، 742 ، VVA)2ممفيس(:OAO)كلديا

2(:45،234،274،)C'1''2وكذلك31:)2كمبولو:VAAسوية

،2:45،408،908)عيلام047(:1ا)سوخيالمجاورة(الولاياتمع

11،3801 029 ، A)سوريامناطق،المتوسطالابيضالبحرساحل

55(3.،772،2:18:إ)1برمتهاالعربيةوالجزيرةالصفرىأسياومناطق

-417-http://www.al-maktabeh.com



صناعةفيتخصصهاانذلك.السهلية1المناطقمنالمواشيلتربيةاستحدادااقل

لمالموسعالتكاثراناذ6بالفائدة6اخرىاموربين6عليهاعادقدالتحدين

فروعمناخرينفرعينفيذلكحدثمثلماالتمدينفيعائقلأ!يتعرض

.الحيواناتوتزبيةالزراعة:طماونحني،الشرقفيقطرلاىحيويينالاقتصاد

الاجتماعيةالزرإعيةالظروفإوجدتهاالتيالتقييداتهذهخلاوما

فيتجابهكانتالزراعةفيالموسعللانتاجمحاولةايةفانكاالقاثمةالأقتصادية

يعتمدكانزراعيبيتي11فانهذامنوإكثر.الدورية1النفقاتبمشكلةالحال

وكانت.عليهاالحفاظامكانياتوعلىالجرحيواناتقوفرعلىكبيرةدرجةالى

وكمان)117(الزراعةلأغرإضالتربةاستنلالمستوىعلىتحتمدبدورهاهذه

علىالبدويةالقبائلاعتداعاتتكرارالىادتالتىالأسبابمنواحداكلههذا

الزراعية.المناطق

دوريةانقطاعلفتراتتخضانمطالمواشىوتريةاعةالزراكانتومنثم

التاليةالدورةتلفيحقبهالملائمغيرالجوتأثيروكانكاالأنتاجيةالدورةفىضلية

ضفةالأنتاجانقطاعالىاو6شاكلها(وماالحاصلاتفيالاخفاقيسببانهى)1

.الدوراتمنعددفمامادية

وان6اطلاتجافيهتؤثرلاالفصلية1الحواملفانالتعدينالى1بالنسبةاما

،جديدةعاملةقوىهيئةف!تتمثلالانتاجلتوسيعالوحيدةالضروريةالنفقات

للحمل.البدائيةالأدواتوتجهيز

فيالجبليةالمناطقفيالدولةونضوءالطبقيالمجتمع!ورادىولقد

ناذلك.كبيراتحقيداالوضعتحقيدالىالميلاد)189"قبلالثانيالالفاواسعل

عليهاالصوليصحببالتدريجغدتقدالجبليةالأ،ليمفيالخامالموإدمصادر

بتربيةتقومالتيالاجناسجحلتالتيالاسبابمنواحداهقأكان)117(

انظر)الاخرىالاجناسمنغيرهاعلىمتفوقةبابلوفىمصرفىالحيوانات

(.AV،2:47!حينللواوVVA:2حلوا

نايمكنالطبقيالمجتمعظهورانالخاضرالوقت1اثالسوفيتالحلماهيرى)1118(

المحرر.ا-.الميلادقبلالئانيالالفواوائلالثالثالالفبأواخريؤرخ
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بلدانمنوالصناعفيين2الحرمستسراتالدعاراصابكما6الخارجمنيحرية

.د")9؟القديمةالزراجمةالحذارات

ذلك)في"بماءالجبليةالمناطقفيالمحليةالصناطتاعمالظهرتوحين

ماذا)1قبلامتطورةغيركانتالتيالجبليةالمناطقسكانيحدلم6الفنيةالحرف

للحرفاللازمةالأجنبيةالموادالىيحتاجون(القديمةالحضاراتبلدانمع.قورنت

الانتاجالىحاجتهممثل(استيرادإ-لمفيالأصاسيةالمادةتؤلفقبلاكانت)والتي

ذلكوالتحديز!هالحيوإناتتربية)ايالأقتصادمنمستخلصةلفررعالمحلي

اشخدامهالانيستطيعونوالذيواطئةباسحاريصدرسبقفيماكانالذيالأتاج1

الأقطارتحدلموهكذا.للاقطارالمتئاميالمحليالأنتاجتوسيعلفرضجلاءيكل

بسببالسلعفيمتساودوليلتبادلالاستحدادتستطيع،اكرصفةالمتطورة1

.للسوقالمحدةالسلعانتاجمستوىافخفاة!

إسصكلتقويضالجبليةانماطقاصابالذيالتطورْهفاعننتجوقد

هذهدخلتواقمةوكحقيقة.القديمةالحضاراتبلدانفيالموسعالتكاثر

.المادىالانتاجميدانفيازمةفترة،الميلادقبلالثافيالألففي،البلدان

اوائلفيالدوليةالسياسةفيزعامتهاعلىتحاظاناستطاعتاضورانوالمرجح

ال!كرافيوضحهاانالى6الدقةوجهعلى6يعودوهذا.الميلادقبلول2الاالالف

دياكونوف:انظرأالقوةطريقعنالدوليالتادللتنظيماعظمامكانياتلهاوفرعد

.،بمدهاوما19صوكذلك81صاضورفيالزرإعيةالروقاتتطور

فيللآشورينمؤيدةشاسةظهور6الشأنهذافيالفائقةاهميتهلهومما

.ففي29")الأشوريينجانبالىجيشهاوقفؤالتيمؤخرامصروفي6اولأبابل

اليهااضورضمتهااليوطوروسأزاغروس)سفوحوفيالعراقضساليسفوح

.37،38صآشورفىالزراعية1الحلاقاتتطور:دياكوفكتابنظرا1(1)!

فىالآشورييقساندتالتيالاجتماعيةالفئاتنوعاكتشافالمهممن)012(

بلد.كل

48ص1867باريس،وأشورنينوى:بلاسفى131()

84..Ninevehet Assyrie, Paris, ,1867 p:!لأكل!اعل!ل.
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تبينكماجداواسعنطاقعلىتجرىالتعدينصناعةكانت6قوسعهابدايةفي

ذلك.الاقاريةالتقيباتعنهكشفتوكما6قبلاأقتبستالتيالأرقامذلك

.الحديد)121(منطناوستينمائةسلمقدلَانوحدهالثانيسحهـجون!ران

اكصقفيحقيقيةاقتصاديةوحدةنشاءلاايجابيةصْروراتهناكتكنولم

فيهالقسريةالأجراءاتانسوى6للسلعالمتحادلالتبادلاساسعلىتقومالأدنى

دولى.تبادلاقامةاستطاعتقدالخارجوفيالداخل

لهاافيالأجتماعيةالفئاتمختلفبينالتبادلاى)التبادلطيحةكانتولقد

فيلا،نتاجالواضحةالنموذجيةالم!اميع5هدْفيباررْة(الأنتاجهعمختلفةعلاقة

والاسدحةءوالطَماليات6التداولوسائلتشملالمجايبعهذهكانتفقد.المدن

.ايةالحسكروالمحدات

التوزيعنحوالنموذجيبالأَجاهتوثمهتمقدالهامةللثروةبالتريوهذا

الفاكهةوزراعةالفنيةالحرفقركزتحيث6الأنتاجفروعلمختلفالأقليمي

لاشوريونهtيصللمحينفيكاسواءحدعلىوالأداريةالتجاريةالمراكزفي

في.القمححاصلاتسوىماشيءعلىغاراتهممحظموفماالمراكزهذهخارج

.القرىفياوالمراعيافيوالأغنامالحقول

التبادلمنممينلوعنتيجةسوىالأنتاجفروعفماالتوزيعهنمايكنولم

تتطلعاشوركانتولربما.الفظيعالأقتصاد!ماالاغتصاباساسعلىيقومكان

الأمبزاصورية.داخلإةالدشالتجارةفيالمهمينمركزهاعلىللحفاظقوةبكل

ذلك،بتوحيدهاهيقامتالتيالاقطارقنفعتكنلمالتجاريةواسطتهاانغير

كانتكاغصباتتقاضا!االتيالجزيةالىبالأءصافة6اشورتشتريهاسلعايةلان

انفسهم.يةالجتدافحيمنتستخلصهكانتممااثمانهاتدفع

الحاجاتوتنامتتوسحتقدالأشوريةالدولةاداةكانتلماذلكعنوفض

()229المفتوحةالبلادعلىالمفروضةالجزية1تزايدتفقد6للاشوريينالحضارية

ازدأدتقدالجزيةهذهأنالىالجزيةفرضتذكرالتياالنصوصكللشيرْ(\22)

قبلا.البلادعلىفرضتالتيالجزيةمعبالمقارنة
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اكثرقليلةاشورمعالمتاجرةالبلدانهذهعيهات!لالتيالارباحغدتحيث

الجزية.نظامسببهاالتيالخسائرمعقورنتماulفاكثر

منتستفيدكمانتنوانحتىالخارجيةالدوليةالتجارةفانلذلكوكنتيجة

التجارةهذهراحت6الأمبراطوريةفيالمفروضالجزيةآظاومنالحروب

الأشورية.المراكزقتجنبكيمابديلةطرقعنلهاتبحث

تمامامناقضاالمناطقمختلفبينالحمللتقسيمالتلقائيالتطورغداولقد

الذيالتناقضهذاومعالاشوريةالامبراطوريةفيالمطبقةالأغتصاب1لسياسة

راحتحينفي6قزدادالجديدةالطرقفيالنقلىوصائلاخذت6قدماتامى

تتقلص.يمةالقدالطرق

من6السياسيةالكياناتابحادبينالمعكوسةالنسبةظنونتفسيرانويبدو

يتطلعالؤيالهدفيمثلكانواستقرارها6الا!ثوريةالأمبراطوريةشاكلة

التناقض.هذالمثلالمتواصلالتضخيمطريقعناليه

علىالكياناتهؤهامثاللظهورالتاريخيالتسلسلفاناخرىناحيةومن

3التبادللتنظيمالمستمرةبالضرورةتوضيحهيمكن،سبقتهاالتيالكياناتانقاض

اليالسلعانتاجمستوىانخفاضنتيجةالطبيعيقطورهاعيق1والذىالجبري

الزراعة.ميدانفيسيماولأالسوقتتطلبها

0431-.http://www.al-maktabeh.com
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ألتاسحالفصل

يثةالعدالاَشوريةللاهبراطوريةالاجتماعيالتركيب

"1)659ي!كوبسون.اد.فى:بقلم

طمة،صفةذ.اتمؤلفاتنيأماكثيراالاضورىالمجتمعتركيبمسألةبحثت

بض،ف!بلكلهامظاهرهافيالاتبحثلماطاأو،وغيرهاالنصوصكتبوفي

ادارقا.ووظائفدورهاالىبالنسبة6أى6الألش!المظاهرتلك

بر!ماالمسألةفيه2اخضعتوإحدمؤلفسوىالحاضرالوقتنييوجدولا

تطورأالمحنونة"رياكونوف.ع!."أىاطروحةهوالمؤلفهذا.لكحليل

.،اثوربلادفيالزرإعيةا،وضاع1

انتر!جه6بيسبرAعنوإذلكيبينكنا6الكتابفيالرئيسةالمسألةتكنولم

ة:خاريغعلاهظزوجهةمن6الأطزوحةهذهفيدرصهتمقدالأشورممماالمجتمع

نجهايحللإنيمبشطيعالتيالامكانيةللمؤلفيدعلأوهناا.الزراعيةالحلاقات

.المصادر.قحتويهاوالتيالأجتماعيالتركيبتخصالتيالمحلوماتكلتفصيلا

الوثاكه-المستطاعحسبأكثربتفصيل-لتصويرمحاولةالتاليوالبحث

.)1"أعلاهالميينلل!سببيمسسهالمالتيوقلك6قبلادياكونوفتناولهاالتي

"المحاملات.وءجونزص.ك:يليممماللوثائقالاساسيةالمطبوعاتتتألف)1(

هاربر.فر.)*!"(8!18-21!\كمبرج1-4،الآشوريةوالوثائق

:واترمان.ل.ا-14!\2!8.لا-14والبابليةالاشوريةانرسائل1

مشيغانالمسلسلاتجامعةدراسات:يةالاشوريةاطورللانبرالملكيةالمراسلات

2 كتابات:فردريك4ْج.(إلك!ل!ل!3!1-36!1إرْاران،ْ-17

بلاتلمنمسماريةنصوصفنكمشتاينج.ج.برلينحمفتل

الحسابايوم"نجتحابوجمولزصك.(TB)147ص7:4ل3،كا

فى.سرتالتينمرودمنالوثائقأما)!*ول(7.!\ليبزغ"الآشوري

تكملولمالحالىالموجزفىجزئيةبصفةاستعملتقدفانها)العراق(مجلة

بعد.دراستها

-423-
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الر!عائلجميع)الوثائقأهملأنوالموظفينالنبلاءبطبقةتحرياتناؤسنبدأ

أفراد.نال!صةالطائفةهذهتمكسأالقانونية،الوثافقمنالكبيروالحدد

.الاشوريالمجتمعإ

كما،تكمل!صوفوبذلكالمباشرةالاجراءاتالىبحدفيمانتقلوسوف

مننتتألفالنبلاءطبقةكمانتفلقد.برعتللمجتمع،الحموديةالحينة!-تقول

قداختفتالوراثيةالنبلاءطبقةكاتالحديثالاشورىالصرففي.الأداريين7

كمافت،الأشورىالمجتمعمنالمهيمنةالطائفةصفةعنالنظرةوهذه.تماما

-.القضيةهذهدارسيلدنمنمقبولة

الطبقةأفرادعنوالصغارالكبارملكيةوضعفهيالأصاميةالمسألةأما

قبلمنمرتباتيمنحونكانواالموظفينباننلا!افيفاولإلنبنى.النبيلةا

بالنسبة568)2(6:هاربر"لةLلرطقا-تتغيرالمرقباتهذهوكات.بم

عنتقريرعبارة(مجهولمرسلها)الرسالةفهذه.يتسلمونهاالذينصنفالى

مقدارالى)والذهبالفضةمنكبيرةكمياتبتوزيحيتحلقوهوالملكالىلأعقدم

الملابسمنومواد6والذهبالففةمنأشياءوكذفى(طاليناتيتةءنيزيد

الموظفينوكباروالاميروالملكةالقصرعلى،وغيرها(السمك)والطعام

رئش!،ترتانر60الوزراةرئشىأوالأولالوزيريشبهماأيدانوصوكلوأ

جنرالأ،)القائدرتبةمنرفيحةجمسكريةرتبة،ريشيرب"كاالجيشإركان

رئش!أوالحكوميةالسكرتاريةمننوع،اكاليتوبشارأوما-لىتوبثصار،"

.(وغيرهاالملكية،إلتثريفات

الضرائبدفعطريقعنتستلمكانتالاشياههذهانالنصمنوواضح

.،نمرتو"كهباتأو"مدتو."

والواطئة.الحلياالاصنافلوظائف)3(عديدةقوائم،جونز"طبحةوتضم

النصوصوعددحجمالىقوينجقسجلرسائلاقتباسلْىالاشارة1نمت)ْ(2

هاربر.طبحةت1

086ذلكمثال"3( ، 587 ADDنز)جوADD،301،011ص.

-؟42-
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بمثابة.تستحملانبهايرادالتيا،لتوطفظمنوعمنالقوائمهذهانويدو

الروَاتب.أقليتسلمونكمانواالموظفينصغارانالمؤكدومن.للراوتبقوائيم

طكا(.جويموتولقيدعهملابانتماماالملكالىيتضرعونفانهمالامريكنومهما

على.كقاعدة6الملكيونالموظفوني!ل6الملكمنالمرتباتالىويالأضافة

تقرءبخا.ممتلكاتهمحجمتقديرالأمكانوفي./لهمسلوكةأراضيعلى6يبدِوما

والتي6الملكيةالاعفاءاتصكوكوثائقفيعليهاعثرالتيالمحلوماتبمساعدة

التجارية.بالأعمالالخاصةالوثائقوفي6مؤخرادورهابحثسيتم

.الذي،اددرمانى!يدعىشضمالوضحيةهولفاالمصوروالشيء

واالملكمم!اعدأى،شار!ماباتىIموكلامي-الملكامورزماميولىكان

.)*(بانيبالاشورحكمعهدنيعاشوالذممما؟مزرعةمديرَ

الشض6هذافحالياتالىتئسيرخاريةوثيقةوعشرونثمانىتصرفنافتحت

وثائق.ثلاثوهناك.(الميلادقبل666سنةالى967سنةمنمؤرخةمنهاقسع

،,804)+لكه)الأقلعلىاخرى NAAسوىيحفظلماسماتحمل(456كا

أيضا.اليهتعزىربمامنهجزء

رمافى."انتبينوهي(شراء)ْمحاملاتقمثلوثيقةوعشرونأربعوهناك

ءبستانمائةمنأكروعلى6الأراضيمناميرلمحماستمائةعلىصلقد،أدد

ا،نبشتيأ(نفس)ئمانينوعلى6اكرأوبيوتوثمانية6للخضاروحديقتين

3الترىكلاشترىوقد)6(مراقبوع!،461وانكنادكوهلرأبستافهينهم

Vوانكنادكوهلر)مرتين،الوأ 68 ، %-% Y.)

منها.أخروعدد7،756هاربرذلكمثال)4(

ومووازدهارافتوحاتوأكثرهمأضوربلاداباطرةأشهرمنبانيبالشور2)5(

حكمهدام.(.مق)745-612الثانيةالآشوريةالامبراط:ريةملوكأعظممن

.الميلاد1قبل!66-!62الفترةفىسنةوأربحينائنتين

"1،83،09،001،901،167،168!،65،67وانكنادكوهلر5()

..2،121،036،243،444،044،484-0، 482 ، 465 ،.،I

794،538،57!،614،625.

284+ل!ولشوصر1(6)
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أربحةذفع،صالمةبقيتوالتيالسعرأرقامالىتثيمو،ئقلضمروطبقا

تلفاآلفتينوئيقتينوق.ونصفطالينحواليأىالففةمنميناسوثمانين

وسعرها.المحاملةمادةمحرفةيمكنلمسثديدا

لأضخاصقرضاتسجل7")9(ةتحهديةصكوكخمسةأيضافالك

هذهذكرتوقد6(غالباطالينضفأالفضةمنميناس24ر5بمبلغ.مختلفين

رأصاخرىوخمسون6ماشيةرأسوغسرونوسبعةشاةeyeوكذلك6كلها

.اخرىأهليةحيواناتمن

قكونفوانها!هدياصكا)226(الوثيقةلأتكونفقدذلئهومع

تالفهناالنص)التجاريةالمحاملات1بحضفي(اددرطنى)لمشاركةتسجيلا

.(تماما

اددرمافىانfاليناوصلتالتيوحدهاالوثائقهذهمنطهروهكذا

8"(ةهذامنأكريكنلمانالارضمنهكتار004)تقريبايملككان

وبساتين(الكرومأو)الفاكهةاشجارمنكثيرةوالافا6الرجالمن.وعشرات

.النقودمنجداكبيرةوكميات6والمنازل6الضار

ابلالىمو-يل5هومهمالقبايحملكانوانانهاليهالاشارةخدروعما

رفيعة.مرتبةمنموظفينإلىينتم!لأانهالأ،!انو

استثنائا.امراالوقتذلكلطالنوعهظمنالواصةالممتلكاتقكنولم

تدعىشضاان)9(بانيبالاشورالاميرإلىموجهةرسالةفيننىوهكذا

كانتربماأالملكالىالقمحمنكيلةبالفمديناكاناباهانيقوله،شماياأ

كيلةارةسائةألامرأولدفعقدهذ!وكان.(الضرائبمنبقاياضيةأهذ.

(V)141،351،622،262،023ادنكةاوكوهلر

بابلبلاد"كتابهفىمايسنر.بالذ-لر(الآنف-ثمابه)فىدياكونوفيتعقب)8(

ثلثييمادلبأنه"الاميركط،احتسابفئ358(ص02!1هيدلبرغ،وأشور

محققة.ليست)اميرو(لدالحقيقيةالمساحةانيوضحل!كنه،الهكتار1

.48!صالتاسعالجز+هاربر)!(

-26"-
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قسطوىالواحدةالكيلةاعتبرنامافاذا.الأخرىكيلةالستمائةدفعتأجيلوطلب

خمسةتاوىكيلةالالففان\()"القمحمنغراماكيلووسبحبنخمسة

نلاثينبينمساحتهقتراوححقلانتجهالذيالطصلوهوالقمحمنطناوسبحو

فشنتجطنناالضرائببقاياهيالكميةهذهكماتفاذا.هكتاراوثلاثينوخمسة

الى.خممىحائةحواليمنتتألفكانتالمحددة،شمايا"مزرعةانذلكمن

.هكتارستمائة

الاشورية،النصوصكناجممافياضنادكوهلرو!طبعةختوىكذلك

يدعىشضبهاقامالتيالأقتصاديةالفطلياتعلىالضوءتلقىوثيقةعث!رةسبع

الاميركتيبةآمر-شاريمورشاكئسيرربألقبحاملكوكولأنو،"

،.%N،.ةالملكي

بساتين.شراءواثنتان29(ارضةشراءالو،ئقهذ.منثلاثتسجل

تلفاتالفةالئسر،1ءصيغكانتالفولسوه.،ث!7-6+واقنادبهوهلرأ

تم.شالارضمناميريوعشرينواحدعنيقلمالابانتبينذلكمعلكنهاشديدا

.ارضرهنعقودتتضاناخريانوئقتانوهناك.وحدها092الوثيقةفيادراجها

برمته!ا،.الأرضمناميريغمرينمنالمؤلفةالمزرعةكمانتمنهمالواحدةوطبقا

كوهلرأكوكولانولدىرهنتقدوالبئرالتذريةوعاحةوالشتان،والبيت

5-هـمنأامساحتيارضقطحةرهنتاخرىو(ئيقةوافي.،029وإخناد

.(118)ييرغاير

كوكولانوعنعرفوقد.صنواتستالحالتينفيالرهنمدةوكانت

ثما!صاضترىضدذلكعداوما.39(ةنينوىفيبيوتئلاثةأيضااضترىبانه

.57(النص)رقم)1(ملاحظة38صالسابقا!صدرفردريك)01(

!ك712،123"012،\5،811،02-35،557:نكنادواصركو(1)

04-3143،583،736،376-377.

.6!021،367،3المصدرذات)12(

.3434،358-01المصدر1ذات)13(
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الثا!ةوللمرة(ثا6وانغنادكوهلر)الأرضمعالقضايااحدىفيإنفس)14(

لأرقائه.زوجاتليجعلهنرقيقاتفتياتاشترى(55-57)

()632رقيقبرجلرقيقةفتاةاستبدالتتناولأيضااخرىوثائقوهنااك

.)53(كوكولأنوابنقبلمنجداالسنصغيرةرقيقةفتاةوشراء

LAاضتراالتيالارإضيمقدارمجموعباناخرىمرةالتأكيديجبوهنا

مننعتبرهلانتكفىلديناالمتوفرةالمحلوماتولكن.تحديدهيمكنلاكوكولانو

الاقطاعيين.كبار

هومصادرأعكسشهالذيالموظفينمنالصنفلهذاالئالثوالممثل

عشرةثمانىفلدينا.،ابانىموكيل"لقبيحملكانالذى،ايلانىشوما-"

ارضايئشرىجده(\309A'13)منهااثنتينففى.ا،ةْاليهتمثير!وثيقة

احداها-كرومأوبساتينوئلاْلة،اميري53مساحتهاتبلغءأهلهامعسوية

جملة)ففساعئرةستةوكذلككاوبيتا-كرمةاوشجرةالافعممرة-تضم

.(صكوائل

احدىوفي.(9ل!ي)مبانىعدةيضمكبيربيتمبنىشراءمعاملةوهناد

اشترىكلههناالىؤابالاضافة.1096(معروفةغيرالمماملةمادةكانتالحالأت

افرادهامجموع)عوائلاربع:والنساءالرجالءنعددا،ايلانيشوماد"

وعثمرينثمانيةأووعثمرينوسبحة،(90682الوثيقتانشخصاعشرون

فيأوإنفرادعلى(تماماواضحغيرهناالنص102الوثيقة)إخرينضضا

التينفساعمثرةستالمجموع)69(ويبلغاشخاصعدةمنجماعات+عفة

ضضا.وستينأربعةأووستينثلافةحواليالأرضمعذهبت

م!ودغيرلحددايلانىشوماشراءقسجل)551(اخرىوثيقةوهاك

(f\)217،376-55،231-57المصدرذات.

،1'08،82،301،173،254،!2المصدرذات)15( 025 ، 102 ، 1A،

.4،523،541،554،061!282،314،294،4،؟26

.4،523،541!2،4!08،102،4المصدرذأت/)16(
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ت!سنربماولكن)الفضةمنميناسعئر!نمافةحدالىيصلبمبدغا،رق-حن

.102(الوئيقةمنثانيةنسخةالوثيقةعذه

كاناذاالأتبرزلاالعاملةالقوىمنالكمياتهذهمثلالىالحاجةان

واسعة.املاكايملنثترياث

من)خر)أ6بفائدةايلانىسْوماأقرضهاالتي6اضتهواوثاثقأ!بع!ناولش

مناميريستةتأجيراخرىوثيقةتتناولبينما.()79(الفضةمنميناسسبعة

.،314الوثيقةأأزيتا

اموالايملكونكانواانفااليهماشيرالذينالاشخاصانفنقولولنوجز

4ماالأقتصطدالنشاوواشكالمختلففيCص1ونطاقعلىويساهمون،طائلة

.قروضشكلفيالنقودمنكبيرةمبالغتقديمذلكافيبما

ناالطبيميمنلأنذلك.الواقعفيذلكمنهأوسعثروقهمكانتولقد

الوثائقبينيوجدلأانهإلخاصةصفتهلهومما.سالمةتبقلمالوثائقلَل

.الناسأوالمنقولةغيرالأموالبيعتتناولالتيالوتائقمنأممماتصرفناتحتالمودعة

4-ط5كامحةوظةليستول!خهاموجودةالو،ئقهذهمثلباناعترفنامااذاوحتى

.الشراءمعاملاتمنعدداأفلتطَونوانلأبد

ذكرهموردالذينالأشخاصاولئككاناذاعماسؤاليثورقدذلكومع

الخاصلأستممالهمالأموالتلكاشترواقد

الملكية،المزارعمدراءاحتمالاممرعلىبهيقصد،اباتىموكيل"لقبان

لوظائفهمممارصتهمنتيجةالاموالتلكاشترواقدباكمالمستحيلمنليس!انه

الملك.لحسابالأموالتلكعلىحصلوااكمأي،الاليسمزارعكمدراه

الث-صاءلأنْشيءكلقبلرضطينبغىالأفتراضهذامثلفانذلكومع

كا؟تالذيالشضلأنذلكمختلفةبطريقةيسجلكاناخرشضلمنفعة

علىمثالأ4ث!االوثيقةتستمملوقد.محددةبصفةاصمهيدونتتأثرمصالحه

.هذا

025،4283المصدرذات)17( ، 264 ، S o.
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مرضوعيالب!ث،الموظفينإلىتمودالتيالشراءمطملاتففيذلكعداوعا

فررالذينالأشخاص!هممنت!فىالتيالمألوفةالصينةمنالقسمذلكوفي

سوىيذكرلم6ابحعالمالحوليثارقدنزاعفيالموظفينبعيدخلون

ق!.الملكيذكراندون)18(،وورثتهمانفسهمالمشترين

مماأيض،استضلاصهافيمكنكبيرةلمزارعالنبلاءطبقةتملكحقيقةأما

(الاشوريالحسابيومكتاب:)جبرنز.الحرانىالحسابيومبكتابعرف

.l"91الملكيةالاعفاءاتص!وكومن

رصمتمسحخرائطباطاتحديدهاعلىحرانقوائمدارسوويتفق

فمباجيدةحالةفيرقماربعةتضموهي.السخرةواعمالالضريبةلإغراض

الفةوقططاخررقيماعشروثماية(جونزلمؤلفطبقا360-1الرقم)

.جدا

طبييلأ.صوات.بحدتنشرلمالتيالقطعمنعدديوجدكذلك

النتائجقكونان-حسبللدراسةالمتولْزالموجودالقسمالىبالنسعبة-

فلقد.ال!لسوءذلكفيلناخيارلأانهغير6قليلأمكثيرفيمؤةتةالمستخلصة

اطروحةانيعليهاوتمالتطيقالروسيةاللنةالىوه1-3المرقمةحالألوترجمت

09صاضورفيالزراعيةالملاقاتتطوردياكونوفأالذكرالانفةدياكونوف

هذءعلىاكعربصفةالاعتمادطريقشإععتنتاجناوسيكون.،بمدهاوما

الترجمة.

"خهأصنافجملة،ذلكنبيناننحتزمكما6المسحخراظتتناول

.2"،)حران"منطقةفيتقعالتيالأراضي

ئقثاوالوادد(-ني)رمااضىوثائقوعدة167،186الوثيقتان1ذلكمثال()18

3011173،186الوثاؤق،)كوكولانو(منهااخرىوجملة53،57،021

.(يلانيا)شوما

لهإحهبرمارو22-12،78-1،81ء01،51،)؟(4،6،8صازثاإىا!61)

أيضا.الاخرىالقطع

النربيالاحمممالالرافدالبليخ1نهرعلىالمدينةتقع:ومدينةاقليم:حران)02(

هتالقدابنا،"تلمملكةالىتابحةوهيمنهالثمرقيالفرعوعلىا.لفراتلنهر

المتربم

-03)-
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الىيهايسكنونالذينالرجالمعخصصتقطمةالأهـاضيهذهواحدى

)5(الرقيمهوالئمأنْهذافيجداخاصةضفةالمميزوالضيء.الموظفين

الاموالوالاشخاصمنالموجودالىفبالنسبة.،بمدهااوم79صدياكونوفأ

اتانويبدو.البحثموضوعالموظفباسمآالأقسامنقسمكليحقب

الوصف.هذامنالاموالمنللموجودخاصاجردايمثلالرقيم

قرىالىواكاصالقوائمفيالمدرجةالاموالكلقممت)1(الرقيموفي

منفرداسمعليهايطلقولابهاخاصةاسماء،كقاعدة6كلهالهاكمانت(الو)

الحمود)الثالثالقسمففي.القاعدةلهذ.اصتثناث!سوىهناكوليس.الأفراد

كل!ا)تايةبالكلماتوالاعوالالرجالمنالموجوداتتائمةاعقبت(الأول

مدينةمنطقةمن(لوغالإورو!ئ!)6(وعبانيهاالملكيةالمزرعة(هيهذ.)

991،.صدياكونوفأ؟ملكيموفالارةتحتامم!(كبانىايتا)،دعيتو"

هي(هذاكل)المطابقالقسمف!التاليالنصفيحتوىالئانيالقسمأما

ايتاكبافى6كوا،...أالقريةمنطقةفي(ابوابحلاوروشي)ومبايخهاالمزرعة

12،47-05،.

فرديةبصفةمملوكةمزارعقائمةيثلالحكسعلىفانه)كأالرقيمأما

اخو-شانبخارأيقولالثانيالق!ممانذلكمتال.(س!نىالاولالقسم9

.،شانبوشوبندورياخو(الىيحودهظ)كل"،سواوشانبوماردورى

)*!(للحرنينحذفبوجودللافتراضالأسسبضيحطيناصذا

الكاتب.منخطأ.وذلكالاولاالقسمافياللازم!

اقترحهاالتيومبانيها""المزرعةتمني"اوروش"ترجمةكمانتاذاولكن

حذفبانيفترضانالوإضعفمنصحيحة209،صأدباكونوفدباكونوف

فانالقطعبقيةفياما01الاهمالعنناجمايضاالحالأتهذهفيالتقريريةالصيغة

عليهايحافظلمالقرىاسماء

-tri-
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وصفتقدقرى92(قيبعارهناكبانالقوليمكنالاولالرقيمالىوبالحودة

وهذا.طكيموظفادارةتحتوضوحبكلكانتانهااىكبانى،"ايتاباكا

منخطأكان4821القسمفيالتقريريةهNان6بالمناسبة6يوضح

ذلكمناكركانكبان!ر،)ايتاالقرىمنالنوعهناعددبانيفترضوقدالكاتب

الصينةهذهبقيةولكنمحطمالرقيمهفااءن3الحمودمنجزءالأنذلكايضا

السطر!.يرقمالمالمقاطعاحدفيباقيةماتزالكبانى()ايتا

ظئمةهوواحدرقمالرقيمانمؤداهانتيجةالىتقودناالظروفهذهكل

رجالقبلمنوجزئياملكيينموظفينقبلمنجزئياتدارالتيالمليهةبالمزارع

9112ص)دباكونوفالمنتخبين1القرية

ولكنكبانر!أ)اينانوعمنبامماالثالثالرقيمفيقريتانوصفتكذلك

الثالثالرقيم:أجونزمهمامروذلككليتهافيوليسحسبواحدقسمافي

قائمةيتضمنكانوانالرقيمباننفترضإنلنايسمحوهذا..67،9و624

فيكانواحالتينفيالمالكينانالأ.6فرديةبصفةإلمحلوكةالمزارعمنالموجودات

المالفهذا.المحددةالاموالبحضالىبالنسبة)كيبوس()،(ادهمالوقتذات

يذكركيلاالملا+مةلنرضالرقيمهظفيادخلتالمزإرعولكن6الملكالىيمود

ايضاالاخرهويحتبرانيجبالثانيالرقيمفانواخيرا.مرتينالشضإسم

خاصة.لمزارعموجودإتكقائمةمظاهرهبكل

موجوداتقائمةفيادرجتالتيالرئيسةالاراضياصنافهيتلك

لمممهاجردهمتمالتيالاراضي!زرعونكافواالذينفالناس.لاحران،

كمانواالتيالبيوتيملكونيكونوالمإنهمكمايملكونها-كقاعدة-يكونوا

هذهفيهاسجلتالتيالمقاطعمنواضحوهذا.وغيرهاالمواشيولأيسكنونها

.لهم،"22(ملك5بافهامخاصالاسالىاضسبةباخاصةبصفةتالكاوالأموال

خط.الثانيالممودمن46السطرحذف4!()صدياكونوفنر-مةفىْ)21(

الخعلية.جونزنسخةانظر

.،الملكوكلاء"تعنيحاepusكيبوس()*

3-،كرمةلاف2)عثمرة!،1،1الرقيمالاشوركلطالدينونةيومكتاب:جونز)22(

3،5واحد،)ثور2،11،02الالواح)1كلهاالارضمناميرلىعشرةبيتان

.)امير!ط(12منحقل3،13)ثوران(

--ا32"-
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فيهايتملكالتيالحالاتحرانموجوطتقوائمقسجلالطريقةوبهذه

الثانيةللمرةيتمهذاان)وواضحالأراضيمنصنيرةقطعاالتابحونالأشخاص

.(مرأتثلاثاسمائهملأدراجوليسوالملاءمةالمطابقةلىلغرة

سننتقلفاننا.الأناما6بعدفيماتفصيلابحثهسيتمالناسمنالصنفهذاان

.النبلاءطبقةموضوعالى

الىبالنظرلهمالمض!صةاضيالاراعلىتشتمللأالنبلاهممتلكاتكمانتلقد

0103فالوثيقتان.قبلهممنوالمثشراةلهمالموروثةالمزأرعبلحسبمراتبم

،الملكية.الهباتهذهمثلدليلَعنعلىتحتويان

وفيه،2.691الوثيقتان1اناسا،)و(وبيوتاوبسساتين"حقولايمنحفالمتسلم

رقم2الملاحظةانظر1الأخرىالوثائقمنعددوفيالضرإئبمنإعفاءذاتهالوقت

الضرائب.منالأعفاءسوىيمنحلم517،الصفحةحاشيةفي

يوهبونهالذينوالناسالأراضيموجوداتقائمةكانتالاحيانبحضوفي

الضرائب.منالأعفاءبصكإرفاقهايجرممما

مساحةانعليهاتعتمدالتيوالموجوداتالصكوكتلكضوصمنويتضح

)جوفز:الوثيقةفيالمدوجةالموجوداتفقائمة.كبيرةكانتالممنوحة-المزارع

الأرض!منامير!ماوسبحمائةالفعنيقللاماتتناول947(اشوريةمعاملات

هذهمثلفي)نشى("الناسا،مقداراما.وغيرهاكروموعزرعةبشاناواربمين

وخمسينعئةاليحوافهناك.حسبتقريبيةضفةالاتحديدهيم!نفلاالحالة

م!ملاتأجونزالقائمةوتسجل.ضخصالفالىستمائةمنايعائلةمائتىالى

وإكثر6إلارضمناميرممماوالفيوخسمائةالفعنتقللأمنحة،242اضورية

ومع.البئسرمنعائلةوخمسينمائةعنيقللأوماءوكرومبساتنعشرةمن

الصنيرةالقرىمنعدداتكونوانماواسعةمقاطعةتؤلفلأالممتدكاتهذهفانذلك

مئلمفة.مناطقفيالمتناثرة

الوثيقةفيالمدونةالبرإءةالتفصيلمنوبشيءالأعتباربنظرولنأخذ

-"!3-
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الىولش!و!هاالضريبةمنالاعفاءالىالاتثسيرلاالتي(15وانكناد)كوهلر

الوثيقةانحقيقةتؤكدالتيالنادرةالمقدمةانذلك.كاننوعاىمنهبات

اداهاابتيللخدماتتعداداضبهاقدكااستثنائةاهميةذاتواحدةتعتبركانتالتي

ماتالعضضائمة.الضريبةمناموالهاعفاءتمديدقمالذى"بلتايا"يدعىثخص

ثمايضا)23(اخرىصكوكفيوتتكررصفتهاافيجداعاعةإلاؤهاتمالتي

الصك.اوالبراهةمنالرئشرالجزءذلكيحقب

استعملها)واظلىختعليهاصلالتيوالناس6والبساتين،الحقول"ان

وقد"،2،بذلك)وثيقةوكنبتممفاةجحلتهاقدالخاصةمزرعتهجمله!)حرفيا

سلطتىفوضته2،شكيسي(،ةْ)رابا&"بالتايا،الىملوكيتى)24"بختمختمتها

لنمساخول)ئيالأغصاب،قمح00005دوالبساتينالحقولهذهواعطيته

ومعزهاإغامهامن)سبت!والمأخوذمنهايؤخدلمن)تبنو(وقبنهامنهايغتصب

يؤخذ.لنوموإشيها

الحسكريةالخدمة6اناسهاعلىتفرضلأسوفوالبساتينالحقولأمن

أ....،والمحبرالارضاستحمال(الغرضىالضريبةمنمحفون!م.البناءوإعمال

محفاةفافا-نفسههوكما-أ....،تعطيلنالتيالجلدضاصات

الىبالنسبةوواجبا!االدولةضرائبكلءنالأعفا+الصكيطبقوت!

عمالهبلحسبطئلتهليسى)1عليهمصلالذينالناس،5والىنفسهبالتايا

أيضا(.

)33(

!23(

)24(

)25(

الروسيةالترجمةعلىالاطلاعلفرضا1\وانكنادكوهلرالوثيقةذلكمثال

.(بعدهاوط128صأشورفىالزراعيةالحلاقاتتطور)دياكونوفانظر1

مزرعةاوملكبأنها،بتو،الكمحةتترجمأنيجب.رامنيشوبتابوشو

التجارية.الاعمالوثادقمعبالمشابهةوذلك

انه1ملاحظة912صديا-لونوففىدياكونوفويقترحتالفالمقطعهذا

لذلكوطبقاكيروتميثمريأاستميشاكلى1مثس)فيشيهكذايحادأنيجب

ذلك،معمستحيلةالاعادةمذ.ومثل،والبساتينالحقولاناس"يترجم

.olyجونز"تللنصالخطيةالنسخةانظر)لهاكاتفراغيوجدلالانه

تختلفالصيفةلان،كثيرامقنعةفليست02كوهلرالوثيقةالىالاشارةأما

الخ.)ابشكي(اكليايتاشواتانونيشياو)(تماما

1صنوتديا!لونظراأجباتوالوا،الضرائبهذه.صمفةعن VYبعدما.وما

-؟3؟-
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للضريبةيخفعونانفسهمالنبلاهكاناذاماضيةهيتماماايموالئمعيه

)اعمالهالاجباريةالخدمةالىفبالنسبة.الإجباريةوالخدمةالعسكريةوللخدمة

هذهافرادالىبالنسبةالاقلعلىوذلكوضوحبكلنفياالجوأبيكون(السخرة

واجببملأنوذلك6الحكومةخدمةفىفاصبيخلونالذينالأجتماجمةالطائفة

هذهبمثلحلهايمكنفليسالضريبةمسألةاعا.حقااخاز.تمقدالدولةأزاء

كانتانبلاهطبقةانيرى*\(صRZOA)زفدياكونوف.السهولة

الرأىهؤايستنتجوهو.محاالئمضيةوالخدمةالضريبةمنمحفاةعامةصفة

لذهـ6لبIكلعنالاعفا.فحعد-ضتحملالتيالاعفاءصكوكنصوصعن

عبؤده.ما)اظراحرار،فانهمنفسههو"ثلماصيغة-النلاهاحدلعمالوالواجبات

نايستطيعكيراملاكاانتيناليهااسيرالتي48؟رقمالرصالةانيخر

هزامنلدينالمقبولالتفشران.للملكالقمحعنكبيرةبكميةمديايكون

الضرائب.فيتأخيراتبمفةعليهتمقدانههوالنوع

فيهايخبرا!ثورادينايسمىث!ضافيهافجد)26(أخرىرصالةوعناك

الضريبةدفععنإمتنحواقد"برخسلا،منطقةوكبايىحكامباناسرحدونالملك

للمعابد.والمستحقةالخسىبمقدارعليهمالمفروضة

خاضحةكانتالنبلاهطبقةحتىبانهالأستنتاجتبررالحقائقهذهكل

منخبىكمانت6ذلكفيتناقضولأيوجد6الفرإئبانوالواقع.يةللضر

الناساى6رزرعوطاكانواالذيناولئكمنعملياتدفعكمانتانهاولوالأرض

يقلليةالضردفعظنالاخيرالىتحودإلارضكانتلماانهوغيرللنيلالتابحون

دخلهمن

طريقشوذلكالدخلزيادةهوالاعفاهصكوكمنالنرضكانولقد

الدولةانأيوالواجباتالذرائبعغانييلارضفييعملونالذينكلاعناء

والواجباتالذهـائبمن(يرادعلىالصولفىحقهاعنتتخلىالاعفا+براءةبمنحها

الارضصاحبش

5532،الخامىالجزءبرمار)26(
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وهم.للملككليةتابحينالموظفينصغاركانالنبلاءكبارخلافوعلى

خولالدوهذ.6لدخولهمالرئيسالمصدركانتارةلىقطعةعامةبصفةمنهيتلقون

.صنيرةكمان!الأرضقطمةلانجد!معتدلة

منقسملدنمنالأضطهاديتحملواانالموظفينصنارعاىوكمان

الموتيحانونيدعهملأباناليهتتضرعإلملكالىرسائلهمواناسيادهم)27(

)28!هكالكلابجوعا

الذليلةالاسترحاماتمنالكثيرقوينجق()+(مجموعة!حفظتولقد

(3منح)علىال!ولاو)9(2الوظائففيالتعيين!لغرس

القانونبنصلشىولووإضحبشكلوراثيةالأداريةالوظائفوكانت

صفةفالشائع.للملكفهائيةبصفةتابمةكانتالتحييناتانوالحقيقة.بالحرفبل

ابناءاوالابناءاىالوظائفالىالوصولفيالذكورخ!الذريةقمقبهوعاعة

الأبناءوجودعدمحالةفيالأختاوالأخ

الملكالىاشارا،-سل-"تيبيسمىشضبهابعثرصالةهناك

وفاةبعدانهتبينالرسالةفهذه.النتيجة1هذ؟الىبالوصوللناتسمحسرجون

صلتيببثوقد.معيلدونيتركاناختهاواخيهابناوولدهفانالموظفينإحد

ا!همايعينانيناشدهوهوالمدكالىآخرشخصمعالولدينبهذينإشارا

المتوفىالموظفوظيفةنمما

يسمىشخصمنشكوىعلىالرسالةوتحتولى25!:11هاربرانظر)27(

الارضلكنكالمحتادوالديهالىتعود-لانتأرضقطعةبشأن،بنوامبل"

يدعىشضماانغير.الرسالةصاحبأياليهواعطيتاسترجعتا

منها.شيئالهيتركولمغلتهكلسمبهقد"مانوكي"

(TA)الخ.6،756!ه:7:هاكأبر

قبونالمهعليهاعثرالتيالطينيةالرقم2مجموعة!كيؤويت-قبمجموعةالمقصود)0(

.نينوىمدينةفىيقعالذيقوينجقتلفى

7،0125:هاربر)!2( .: 12 ، Volالخ

01،3401،1285:هاربر)03( : `1C.الخ
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.ة؟،"النتيجةهذهيؤكددليلعلىقحتومممااخرىرسالةوهناك

ملاحظوظيفةفييحينهبانبانيبالاشورالحهدوليالىيتوسلالرسالة!احب

لانجدادقيقاالرصالةصاحبوضعوكان.وجدهابوهيثمنلهاكانالتيعمل

ذلكومع.الحكومةنجقودهربقدوالدهامرةتحتيحملكمانالذممماالكاتب

6ولجدهلوالدهالسحابقةالخدماتالأعتاربنظريأخذانالأميرالىيتوسلفهو

ما.وظيفةيحطيهوانبراءتهلهويئرحكاعليهماالسابقةالملكوفضائل

عائلتهفان،الذكورمنذريةدونالموظففيهايتوفىالتيالحالةقاما

الفقر.هاويةالىوتنحطوظيفتهبفضلعليهاححلالتيالأرضمنتحرم

بناكامنوجملةالاراملاحدىصابحثتجدا"مؤثرةرصالةمنهذاويظهر

.32،مساعدتهقيوتطلبوعودهبسابقفيهاتذكرهالملكألى

علىيحملونالطريقةوبئهالأرضيزرعونالذينالاسالىالأنولننتقل

صوا.حدعلىوالصغارمنهمالكبارونبلائهنفسهالملك.صيانة

هو6"حران،موجوداتمنالاولالرقيمانالىقبلاالأشارةمرتفلقد.

قائشانوالثالثالثانيالرقيمينوانكاالملكيةبالمزارعقائمةعنعبارةبمنظرنافي

فيللارضالحرالتملكانالواضحولكن.الملكرعاياإي6الأحراربمزارع

.تدهورحالةفيكان6الفلاحينبواسطةعنَهنتحدثالذىالحصر

المستوىفيتتمئلالامرهذاعنفائقبشكلمميزةصفةذاتاشارةناك

علىيزدهرونبانهمتمامامعروفينكانواالمرابينلانالرباتطورمن!االواطىء

الصغير.المالكحساب

مبالغانغيرسالمةبقيتقدالتحهديةالاضاراتمنكبيرعددفهناك

.885:!:هاربر)31(

.8:587:هاربر)32(

-try-
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ويبدو(TV)كقاعدةكبيرةجدكانتفيهاسجلتالتيالقروضعنالمقدمةالأموال

"شواقل،)34(خمسةمقدارعنيقلاقراضأمممايحدثلمانه

ماعدأ3،ايضاةْجداكبيرةالغالبفيفانهاالمينيةالقروضالىةبالنم!اما

ضيبا)36+صغيرةتكونفانهاالقمعقروض

فحلى7،،لمالصورةذاتعنكضمانيعرضذىالالمالموادوتكشف

افَرادعناشخاصعدةاوماشخصارتهانقضاياكمانتالسابقالمصرخلاف

جداضيرةالقروضفيهاتقدآالتيالمددكمانتكذلك)38(نادرةجدالعائلة

قلائلشهورعنتزيدلاانهاوالمحتاد

المقدآ.القرضمدةتكونحسبالمقاراترهنفيهايتمالتيالحالأتوفي

التسديد.3حينالىايمحددةغيرلمدةحمتىإواكثراوسنةلمدةذلكمثالاطول

معظم،انمؤداهانتيجةذلكمننستخلصبانلناتسمحالحقائقفهذه

4224وانكنادكوهلرا)133( -f T(منميناس5الى4من)الفضة

T*kA- 09T025بيناحه(12الىزصفمنفضة،طالينحدالى)برنز

246(الفضةهن)ميناسان251(الفضةمنأقلشواوعثصرةميناس)3

منميناسانوعشرة)سبحةV"c_°28.(الفضةمنمية،سونصفا)خمسة

الخ.000(وميناسالقواحد)طالين303بالتتايطالبرنز

فى.التحديدوجهعلىمقدارهيعرفلاقديمبابليوزنوالشاقلشاقلجمع.)34(

منلأالاونز-المترجملأعثمرةمنبثلائةيقدرهنتينوكوجورجلكن،الحاضرالوقت

منأكثر)226والماش(الغنممنرأسخمسمائةمن)أكثر315كوهلرا()35

بحضمناخرىرأساوخمسون،ثوراوعشرينوخمسةنحجةخمسمائة

القمح(مناميري)32203غنمة(VT)22)بعيران(337(الحيوانأنواع

،القيط.مناميري231)7031

213ْ(أميري)34!ْأيري()8032أجمىي(1)4033المصمدرنفس36()لم

)025أميرلمحط1) 31 3 ) fالخ.(أميري

251كثر(فأ5الى2منأرقاه:الخ031،141،151نكنادواكوهلر)37(

حقكمنأميريوعثمرةثورانالارقاءمنعائلتانالارضمنأميري)002

لأ2الى81منأرأضي)تطع115،015(وأرضرقاء)1241)؟(مزروع

09الخ(أميركلط

.(نفسهينالمد)رهن1('1و،ولد.المدين)رهن125)38(

-،28-
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قورالاحطِندحمصءفيالاز!راقاصحمابب!طمحاملاتعنطارة!اتسالقرر

قروضصفةيةالتجارالأعمالفيالمشاركةعقودتأخذ

مث!لماواسعنطاقعلىالروجودالىيثميردليلاييصللمكذلك

لقكلففي.بابلبلادفيبمماالتجال!موراشو،بيتاعض!اءقبلمنمطبقاكمان

اسهكانوقد.حمسبواحدصغيرمرابتشخيصتمضرفناتحتالمودعة

الفترةمنتأريخهايرقىوئ!قة)؟3(عثمحرةستفييثماطاتهوانعكمستا"بخيانو،

التيالوثائقكلباناعترفنالووحتى.الميلادقبل667وسنة407سنةبينما

كانتبانهاعليهايظهرلأالنشاطاتهذهفان6اليناتصللمالربااعمالتصور

الوثائقهذهوكل.سنةلكلبالن!ةوئيقتينمناكرلأتوجدلأنه6جدارواسحة

طبيعىمنتوجاونقودباقراضا6اخرىاومابطريقة6تتحلق

القروضوكانت(القمع)عينيةقروضاالظلبفييقدمبخيانو"وكمان

.عادةالاميرىمنقلةوهيصغيرهَ

يشتملكبيراقرضاتسجل703()كوهلر-واحدةوثيقةسوىتو!ولا

قروضتتناول4(وثاثق)ْثلاثوهناك.القمحمناميرىوعئمرينثا،نةعلى

الفضة.أوالبرونزمنشواقلعدةمقدارالىالقود

الوثائقفاحدى.،خيانو،خد.ةالىيلجأونكثيروناناسهناك

وكل،المدينينكلباسما+قائمةعلىختوى-تالفةحالةفيوهي-ك!(81

يحددولم.القمحمنكما()*(105الىوا!اميرمممامناقترضقدمنهمواحد

مناثنينبانيبينايصال،نهاث!2الوثيقةاما.القروضلتسديدتأريخأى

ذلك.فىاخفققدالثالثالمدينوان6القمحمندينهمااعاداقدينينالمد0

بخي!انو،5)94"اعتق1063(الوثائقلأحدىو!قا6واخيرا

كانالذمممانفسههوانهcاحتمالأكثرعلىيعنىوهذا!5المبوديةمن).رجلا

236،317وانكنادكوهر،)!3( ، 'VN .T-'V V ، -T 1 ، TA- ، !27 ، TTA،

333،32!-328،063.

!27-038-(، 338 )I.

.،ابتترةأ....،)41(

الايريمنالمائةفيواحدفهو(-لا)اماغالون18يمادلايري)*(

-"93-
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منرئيسةضفةيتألفونكمانوابخيانوز،بائنانوايبدو.الرجلذلكاستحبدقد

الملاكين.صنار

الأراضيملاكيؤلفونأيضاالاراضيأصحابصغارصنفوكان

بمفرففي42()(آالسهاإرض)الحسكريةالخدمةاداءبالتزاماتالمرتبطين

الفورورايا)43(،،اتوايا:الحنوانهذاتحتاراضيالقبائلكلتمتلكالأحيان

المنثمورةالرصالةمناستنتاجهيمكنوكما.وغيرهاالكوش!تايا)44(6الالمكايا

منالمحفاة"الارضجمايقصد،آالسهاارض،فان،2:02هاربرأفي

.،يبةالضر

"!.ورأقدمدْفالعراقفيكطائفة"يونالصكرالمستوطنولىْل!عرفولقد

الذيالوقتفيالعسكريينالمستوطنينعنلديناالمتوفرةوالمحلومات.تأريخه

بانالافتراضعلىتحملأسبابتوجدفلاذلكومع6نادرةعنهنتحدث

(.t()ْردوم)البابلوِنالمستوطنينعنجوهريةص!فةتختلفأحوالهم

ن5الاحرأرحالةتصورالتيالقليلةالمبا!ثرةغيرالمحلوماتهيتلك

خاهطوماتولد.تصرفناتحتالمودعةالوثائقفيوجدتالتيالأراضيأصحاب

.الارضمزارعيمناخرىأصنافعنتفصلاأكثر

النا!.أحوالعنالمعلوماتبمضالدولةرصافللناحفظتولقد

كمانفقد.للدولةمعينةخدماتلأداءيضعونالذينأي،المخصصينْللقصر

وقد،زكوممما"محرر،او5زكو،حر"اسمعيهميطلقالصنفهظأفراد

1699هاربرفينث-!رتالتيالرسائل)ف!الضمنيةالادلةمحظموجدت

.هدهم،هبرمارو

السهميقعأرضف!لاضيالاراعلىالسهامتطلقأنالعبارةبهذهيقصدربما)42(

المترجم.-الضرائبمنمعفاةتكونفيها

.2،02،9:883:برهارا)43(

الىصنفا9:298هاربرتنثصرتالتيالرسالةتشيرو001!،01هاربر)44(

الىالاولاد.مزارعهمأيبيوطمالملكيحولالأبوفاةفبعد.الناس1منمغايو

المحعررا-أشوربلادفىمؤ-لدةبصفةموجودةالسهامأرضتكنولم

القانونيةالاوضاع:ياكوبسسونبحثفىبالتفصيلالاخيرينحالةبحثت)45!

751مجلةالاولىبابلسلالة!دفىالمحاربينللمستوطنينوالاقتصادية
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ةرئب!بصفةيتألفونكانوابخيانوزبائنانويبدو.الرجلذلكاستحبدمَد

الملاكين.صغارمن

لهينبىالذينالناسنوععنالملككاتبهاليممأ9-المرقمةالرصالةففي

منالأحرارآI،)6"المبتاعينالناسأجمعهل5البناءعملفييستخدمهمإن

.؟القصرفيالملاحظين

تقولالملكمنرصالةالىاشارةعلى(صه!هرقم)ابلايارعالةوختوى

فانهذاوعلى)8"(الملكلحسابيحملونالاحرار)46(الرجالانحقا...!

هذاتقولوعلىالحملهذابمثلينهضلا)94(يرأسهمكانالذىالأرقاءرئش!

لمزصَوو-لم.،سيؤدونهالذينهم(الملك!ن)َالمستوطنينانأالرسالة1

قانذلكومع.المحررينأوالاحرارقبالةالحييد99الرعالةتضع

تسمحالقفامن16-49فالسطور.القصرملاحظلسيطرةتضحانالطائفتين

الناصأىكا(المحررين)أوالاحراربهميقصدالذينهممننستنتجبانلنا

وكذلك،شاريشبى"اسمعليهايطلقكانالتيللخدمةيجندونالذين

الصفففاتمنهماحتمالأكروعلى،الأحتياروالناس"،شاكوتال"

فيالأرقاءتستخدآانالرصالةكماتتويحتزم.بحدالمملالىيستدعوالملكنهم

الملكعملبانله!هالمرقمةالرسالةذكرتهذاعنوتمييزا.البناءعمل

م!حظيسحبالأصسىهذهوعلى.(الملكلأمرطبقا)الأحرارالرجاليؤديه

"المستوطنينقبلعنيؤديسوفبانهموضحاالعملهذامنالأخيرينالرقيق

الرجالأيالمستوطنون"هيجديدةعبارةالىضلوهكذا.،الملكيين

."الأحرإر

فيش،شمىمارميشأيقولفالنصبالارقاءالكلمة1هذهواترمانيترجم)46(

.(المرتب)أولاد؟والامير().)أولاهولذلكالحرتالمعنئو

الجمع.باسمهنااستعملوقد(ر-كو-ز)مفرداالنصأورد)47(

مقطعبأنهايفسرهاوهوكتينانيواترمارْقرأها،شارياسياني!خو11)48(

هذهمثلانغير.المثبتغير)ت(الحرفمعلَانو""كممةمن)ن(الحرف

.موجودةليستالصيغة

.مميشاروانيراباميل19؟(

.شارياواوتنوشماكنواميل1()05

--ا"(
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"193)2ْو(143)1ْالرسائللمفيمنفصلكصنفالأحرارذكروردوقدص

)53(.

المنضورتالرسالةهيخاصةبصفةالمهموالئسيه.ايضاوعيرها126و

قولهفهي.المزارعاحدىشؤونمختلفتتناولالتي6:586هاربر،فما

عبيداأو(oo)متوطنينأو(4ْ)لسخرةباعمالأاْنواكماسبراءأصدوص،و!أ

.(،)6ْبعملهموليشرعوااليّالملكفليرسلهم6للقصر

يصمتخدمونكانواالعمالمنأصناتفلائةهناكانالرسالةهذهمنيتضح

ل!-ن6والأرقاهءوالموطنون6السخرةعمالهمالملكالىالمائدةالاعمالفي

شوبى"ادانتبينانل!هو99المرقمتين-قبلاذلكلوحطكما-الرسالتين

.،موأطنين5اوسورية،احرار"اسمعليهميطلقكان"المواطنين"و"شاري

هل51"فالكلمة.الناسهؤلاءلأصلنواةوتاريخاالكلمتيناصليوفر

الفح!يؤلفكمانالذكلما(5جي)المقطعمنللدولةالفاعلاسمهي،شكنو

الأشظصىحرفةصفةتسبقها5توطنو!"،اسسوأ5حرفياوتحنى،شكنو"

تغلاتأالملكحكمفيتاريخهاقحديدعلىالباحثينمعظمويتفق.صنفهمأو

ابدسكانالىبالنسبةجديدةاعتعمالبدايةوهي(،)7ْالثاكبلسر

الانأما6كاوقاهيباعونأويبادونقبلاالبلادهذهسكانكانفقد.المفتوحة

أمواله!ب!معسوية,اشوبلادالىالانتقالعلىخبركانت6للهمسكوكلفان

نثتيني.شااوزكواميل2:431برهار5(1)

.3:113المصدرذاتا)52(

.12:1263المصدرذات)53(

(of)أميل)افينجزونالذين1الناساوتحنيميشث،بيامبلكلمةالنصيضم

الإلزامية.الخدمةمننوعأي(شارلىشابي

!ثرطة،مدير5بمانهاواترمانترجمهاوقدضكنياميلكنمةعلىالنصيحتوى)00(

حتما.خطأوذلك

العصرلْىاللخدمة(اعبارةتعة!اكانتالتي،تيمثمراناأعبارةيحويالنعسإ561(

المحديث.الاَشورلى

5(V)حكمهدامالثانيةالآشوريةالامبراطوريةملوكأولالثالثبلصرتغلات

وثمانيةمائةتعدادهويأتيالميلاداقبل745-727الفترةفىسنةعشرةتسع

المترجم.--للهمأشورملوكلمجموعبالنسبة
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اضورماثفسي!(اشور)8ْبلاد،اهالي"بينمنيعدونكانوافهنا.المنقولة1

منالألوفمئاتبلالألوفعشراتكمانالطريقةوبهذه.،الأرضسكانأي

ترحيلهم.يجريالناس

الناسهؤلأءتوزيعاعادة(اشور)6ْالالهالىحدوناسررسالةضف

بد.للمطهداياصفةفيالملكقبلمنيهديمنهمقسمكانفقد.اخرىمرة

!ضي،المفالحرسعرباتصواق!منهمفكانالاخرالقسمالىبالنسبةأما

،،الحرفيونالصناع،المراقبون،الجيشافراد،شكنوتى60الحرسخيالة

6الرعاة6إلار!زرإع6الكشافة6المظلاتحملة6الحسكريونالمهندسون

والى6ال!خيفاضورلهIاجش!الىكبيرةباعداداضفتهمقدالكرومزراع

.!لكنانة.حدودهاحتىاشوربلادملأتولقد6اجدادكلماالسابقينالملوككتائب

وحولاث!وحاشيتي!وريبينوالماعزكالاغناموزعتهمضدبقاياهمأما

.،واربيلاوككزووكالخنينوىورجال6ضري

حددماهووهذاالأرض،فيالتوطنعلىيجبرونالأسرىكانوهكذا

الكلمةهذهبينالمئسابهةانْ.،الموطن"أى،مششكنوتىميلأل!لممة

فىاللقبلانذلك.وهلةلأولالمرءتدهشقد(الحاكم)،شكنو"ولقب

الرغمعلى،الموضعحارس،أو،والي"بمثابةيستحمل6()ْالاعمالكل

وردكذلك)61(مبتسرةكاتالحالأتمنكثيرفيالترجمةهذهانحقيقةمن

ترجمهوقد،)62(حران*موجوداتوثيقةمنالخاسىالرقيمفيالحنوان

الرئيسةالملاحظةلمفيبتحفظولو،المحافظاوالحاكم"يفىبانههنادياكونوف

.(؟الحرف!فىأوالمهنبحض)بمعنىأيضااستحملتقدالكلمةانالىبالنظر

.47،469،068وإنكنادكوهلرالو،ئقالىاضاروقد

.98صأشورفىالزرأعيةالحلاقاتتطورنوفياكودنظرا)58(

3وNF:باور.ث)!ه( 06)(. 6 بعدهاوما(22صAZ،1391/؟
ملكية.مراسلاتترمانوا،وانكنادكومنريةأشورمعاملاتنزجوت06(ا1

566الرسالةفى304ص1ترمانوافىترمانوأوردهاالتيالترجمة1هيهذه)61(

قبلا.اقتبستالتي

ملاحظةه7!صدياكونوف)62(

-")3-
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ناأممما،محاف!"الاصلفيتحنىالكلمةانهوملاحظتهينبغىومما

الكاصةهذهبانبرهنقد()63(ير'')ولكن.الموظفينأحدلقبكاناللقب

اخرىب!لممةعادةالمضىهذاافياستبداصتقدالثالثبلسرتغا،تعهدخذ5كانت

.،بخاتىبللاهي

اصتخدمقد6الأستعمالفيفيكريزالماوالذى،القديماللقبوكان

الكلمةظفرتوقد.العادةبقوةأو6القديمةالادبيةاللغةمنكلمةبمثابة

توضيحه.حاولناجديدبمحنىالوقتذلكفي،شكنولا

تحددشكنوكلمةانالجاريالبحثمننستنتجاننستطيعانناويبدو

نمتقديب!لناالذممماالسببهووهذا.الأرضفيالتوطنعلىاجبرالذ!ماالاسير

الأ)ءالىاسرحدونلرسالةالاعتياديةالترجمةفيتييرايجادالامكانفي.ان

صنف(أو.1ْنجة)محنىتتضمن،اسوعاأكلمةانعلىالبرهنةوتمكناشور

فردأ!مادهثمةيثيرلنشكنولكلمةالأصليالمحنىافيالتطورهذامثلان

)ب!تشديد،ايشكو"الكلمةقضيةتمامامشابههوفمما.قالحر،1تأريخدرس

المدينة،محاظ"فكرةلتؤديالسومريةالعهودفياستمملتالتي2(الكاف

التوابع،الفلاحينمنمحدود!صنفاتصفالقديمالبابليالمصرفيوكافت

.هذه،شكنو"كلمتنامماثلةكثيرةحالأتفيتشبهوهي

2-الكافبتشديد-،زكو"الكلمةالىلمالنسمهأ!ا AKKIT

الىاضرتانسبقوكها6عادةتستعملكانتفانهاZAKU،زكو"أو

الأصر)تترجمانيجبهذاوعلى(مطابقمحتوىي)المحنىبنفس6ذلك

لخدمةمحرضرجل)احتمالأكثرعلىأو(الأرضفىيوطنالذيالمحرر

.اخرىخدمةأيةمنالمحررهذاواعفاء(؟مثلاعسكزية)(خاصة

كوهلرأبالنصمدعمةفهي.صواباأكثرإلاخيرةالترجمةانوييدو

التفصيلإ-ةميزتهوان.كبيرحدالىوهعقدمهمالنصوهذا،09رقمواقناد

.!4صا21!ليبزغالآشوريةالدولةأقاليم:فورر.ئي)63(
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يحتوىو.لمحتوياتهعامبوصفانفسناسنلزموانناالفراغمنالمزيدتتطلب

دور"دفةأيالب-يدقره5بناءتاريخعنسرجونللملكحديثعلىالنص

.(*ةكينوشر

إشوطنبن8ا5قه!منمأهولأشاروكينلدورالحاليالموضمكانوقد

نا)ؤيفولالنصيستمرو.وضوحبكلالملكالىيمودونالذين(شكنو)

ووهب،(اشورلبلادالسابقالملكنيرارياشورحررهمقدأطنينالموهؤا،ء

الحبوبهناميريعشرة،مافوكيابى"و،لموراخو"و"كنوفى!منكلا

التياو-باوالألهةاثورالالهامام(ركبتهعندالحرفيةامرجمة)تطرح

منهم.استحقها

هؤلاءومنع،فرديينا!ثحخاصالى،ستوطنيه"الملكوهبوهكنا

وا%-ب6.إ".أعليهمْفرضلكنهالعامةوالخدماتالضرائبهناعفاءالمستوطنين

المعابد.الىمعينةهباتتقديمهوخاص

و.اة-حه(زكو)و(!ث؟!ال!طمتينبينالحلاؤاتيجعلالنصانويدو

.وافبشكل

أصبحواقد،الموظفين"منقسمااناشورالالهالىالرسالهوتبين

فانلذا!كونتيجةالملكحاشيةأفرادذلكمثالفرديبنلاضخاصسلوكين

حدثماهووهذا.الخاصةالتجاريةالوثائقنييوجدانيتوقععنهمالدليل

مراصلاتجوبز961)(47وانكنادكوهلر)النصانذلكمثال.فملا

نينهِىفيبيت.(ابنهالى(نائيدإبلوهبهالذىالمال)يليمايقراْ(ملكية

المقطع(توطنالم!)اتيكومي(الاسممنالأولالمقطع)شمشبوابةامام

عشتارزوجتهتا(المرأةاسممنالأولالمقطع)،ايلىدغيل"الأسممنالأول

.هسجوندار؟والمقدسةالدار!الاشوريةباللغةإسةكيالاسمهذاان)*(
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زوجف.(اوركيتوليات(؟المستوطن)ايخو)64(اغسالمستوطن.دوركالي

(امرأة)نوكيوميط.؟(ابنتهعند!اوركيتورشالمستوطن.لاموربلشلحو

واحدىبيت:المجموع(امرأة)باخي(امرأة)موربتاس(أمرأة)ختيزة

علىاللحنةذلكيعقبثم.ابنتهابيتىبلتياالىبلنئيدوهبهاالتي6(نفسا)ْعشر

والتأريخ.،الشهودباسماءوقائمة،الأنمين

واحدةوهي(هبةأوبيما)ماللتحويلفموذجيةمعاملةتدونوالوثيقة

مؤداهانتيجةالىتؤدىافاويبدو.(كوهلر)فىوردتكثيرةمحاعلاتمن

علىوجهصحيطليسهذاولكن.الرقيقوضعنفسفماكان،هـالمستوطنان

الأرقا.آحوالعنجوهريةبصفةختلفكانتالمستوطنينآحواللأنالتحديد

النموذجيين.

اكمرمطملةعلىالاضوريةالنصوصعنوإنننادكوهلرمطبوعويشتمل

فيقرآانفشطيعلكت!اتالفةحالةفيوهى66"ةالناسبيعمماملةاكاأهمية

سنيثموشو6(امرأة)مارشوs)!6((ثاكينايلو!رجلاسمالخطيةالنسخة

مع،مستوطن"للبيععرضوهكذا(شىنبشانىعشرةشانبأرشىأرداني

وعبديه.وزوجهولده

بمئكلواضحالضرورىمنظناصت!اءكانتالقذيةهذهانضرفولكى

!ىالاضبهكماتحالهمانطهرالذينالناساصنافكلأحوالفينبحثأن

.الأرقاء

فىالحالاتكلفى،المدينةحارس"3وانفناكوهلرويترجمهابهمةالكنمة)64(

أشيركماخطاوذلك،للارقاءالمالكالمدينةحارس"يترجمانهاالسطرهذا

المر)قبيقمنالحددهذامثل،قكونأنيجبالترجمةانوواضح.قبلااليه

.،لديهالمدرإهأى

.12يكونأقفيجبخطحدوثالواضحمن)65(

.253ص1جونزخطيةنسخة85وانغفدكوهلر)66(

المحاملة.ثلوغار(أميلأعطى)المقطعهذاوانغنادكوهاريترجملم)67(

-6f؟-
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هؤلأءبانيلاحظأنيبتياحوالهمضورالتيالوثائقتحليلوقبل

في3بحرفىيعرفونولكنمختلفةبطرقالوثالقفييوصفونكمانواالرطل

وأ)(اريشو)هيش!الهاغيرهامناكعرتردالتيوالكلمات.الأولىالدرجة

كوعدر)(البستاني)-الباءبشديد-،نوكربو5و.الحارت(ايكاروالاضل

.5(د6نغنادوا

الاموالموجودا،تقوأء3وختوىA"'6المواشيومربوالحرفيونأيضاوهناك

هؤلأءباسماءطويلةقوائمالاعفاهلصكوكضعالتي)96(الضرائبمنالمعفاة

أضلتفهمبقصدهذانتذكرانالضرورىومن7(والبستانيين)ْالحارثين

يلى:فيماالمقتبسةللوثائق

فيعد*افمالا،اردو،اصمعليهميطلقكانوانالممدانالوثاثقتمن

فضي.الحيدحتىويملكونبلالأمؤازيشلكونانفسهمكانواالقضايامن

ضمخدث!م6الاممثوريةالمعاملاتوثائقجونز)وش52وانفنادكوهلر

ذلكتحقب(للبيعاالبشاننمالك(اسم.صيده)عبدالبستانى(000زبإ

ه.ر!ا.ةاششودالشماسصافيتردثمجْوة

إداشبد!شواِاش،لنهش-!؟نج)َْ(311جونز)orوانغنادكوهامروافي

الوثيقةوتسرل.ذلكْعلىالأمثلةعدديت!اثروقد.،للبيعامرأةمالكرمانى

اوثيقمةفا.ايهمااالمائدينالهبيدعولائلمنجملةبيععلىعبديناقدام)61(

شطبقا.(بخالرااْلضصهـالسطر)بدورهمالحبيديمل!ونعيدبيعتسجل98

وعشرونسبحةافرادهامجمرع)الأرقاءمنعوائلسترهنتم123للوثيقة

معا،وثيرانهم6معاوبساتينهم6معاوبيوطم6حقولهممعسوية!شخصا

.(ريموسو)منطقة،ى(ضملاسدى)قريةفىسويةواملاكهممحاوحميرهم

الرسائلاحدىكذلكْرنركر:الخ،151،535،657:وانغنادكوهلر)68(

.871(8:1بر)هار،ا-لار"اسم

الخ.65،97،83،88،701،702،342المصدرنفس)!6(

الذينالناسعرفكذلك741-743الاشوريةالمحاملاتوثائق:جونز)07(

لحرفهم.طبقاحرانموجوداتقاشةفىدرجوا11

-،)7-
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منواثنتيناولادهمنوثلاثةزوجتهمعسويةعبدرهن249الوثيقةْوتسجل

يدعىشخصقبلمنلارقاءtاحدبيعتتناولفانها694الوثيقةاما.لهومايناته

القصر.0عبدايالقصربستاني"مشدمواتاشبوتو،)0

ويشنتج.اليهاجاجةلأانيظهرولكناقتباسهايم!شاخرىامث!لةهناك

جمم6خاصةاموالأيملكونكانوأ،الارقاء"انسبقفيماقدمتالتىإلادلةصن

التي53فالوثيقة.ورثتهمفيذريتهمحقوقمثل6محترمهذاافيحقهموان

منتساؤلمثارالمستقبلةىتلَونقدملةالمطمثمروعيةانتصورقيمرت

.ذكرهيردلمخاصةبصفةالارقاءسيدإنغير6ورثتهاونفسهالبائعقبل

خاصةاختاملدجممكانت53و52الوثيقتينفىاموالهمباعوايناونافالأرقاء

.للحرفطبقاالتجاريةالوثائقبهايختمونيهم

عمليةتسجل)251(الوثائقاحدىهناكبانيلاحخ!انيجبذلكومع

ادد"الى،؟المدير-بتىإلي!ثاأ"احْيإريبا!يدعىشضقبلمنجميع

البائعسيدإسمذكروقد،اليهتعودرقيقةفتاة6المدناحدىمحاف!،إضريد

كوهلرأالمعاملة!ثرعيةءنيتساءلونقدارزيناالأشخاصإولمكاسماءيين

.عبداكانالبائعبان.صرإحةتبينلمالوثيقةانغ!ير،15:\16!هانغناداو

لهمق!ونانفىالطبقةهذهاضخاصبحقصصاهتماماظهروقد

الأرإة-فىتوطينهميجرىالذينالأرقاه؟انفقد.بهمخاصة،عوائل،)

جونزمنامملسبقوقد6عوائلهممعسوية-كقاعدة-يباعونالزراعية

و!تثمومن.،601مندياكونوفأالنقطةهذهاوضحاانودياكونوف

فتاةشرإءعلىالحبيدسادةاحدا!امتسجل،وشكيرها57وانغنادكوهدرأوثائق

نصعنق!يختلفلا57الوثيقةنصويثَااد.الأرقاءا،حدكزوجةرقيقة

.الاحرار!نلرجلالزوجاتاحدىشراءتسجلالتى37الونيقة

رئيسهاهوفيهاالأكبرالاخالأرقا،منعائلةبيع06الوثيقةوتتناوله

زوجتين.منالمؤلفةعائلتهمعسويةبيععبدؤضية64الوثيقةتس!لواخيرا

-،)8-
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هذافيم!ودةتكنلمللارظءوالتجاريةالقانونيةالأهليةان!ير

يكونواانفيالأرقاءحقعلىالادلةتوفرالوأئقمنكبير!دفهناك.حسب

المحكمة.فيعليهمدعىضفةالحبديظهرو!.IVاملاتةالمطفيالمضهودصن

عليهالدعوىاقبمت،لماثىاخا"بدعى،حارث"قضيةسناول2157،لونيقة

الىالمدسeضرختالمتهموضعالاضراردفعولنرض.ثورسقةجمسبب

يتدخلا:المحكمةفىَيظهرلمفانهيدهالىأنسبةبااما.الثورارطعيتمن01

ولكنالنوعهذامنوأحدةوثيقةسوىترجدولأ.اطلاقاالدالةمجرىافى

الاشوريةالنصوصعنوانننادكوهلركنابانالأعتباربنظراخذنامالأذا

تافهة.تبدولنالنشةؤان،الجنافماالقانونعنحسب!و،اربع.يحتو!

رسالةومن6والواجباتالضرائبمنالأعفاءصكوكندوصمنيتضح

-اكرو!الحارنينهزلأءجميعان(سبقمااظر)أضورالآلهالىأسرحدون

ورسوما6ضرائبيد!وناكاْالذين،نوكربو"ابستانيينوا(الكافبتئمديد

ايضا.العسكريةوللضمةالسخرةلاعمالالوقتذاتفىمعرضينكانوا

فىتعتبرالحسكريةا!خدمةالانذلك.خاصةاهميةذاتخيرةYIوالطلة

فرقيو!فلاهذاوعلى.الاحرأرللمواطنينشرفاعتيازالقديمةالمجتمطت

.للارضا؟خابحينالزراعلمختلفالاقتصادىاوالقانونر،الوضعفىحقيقىعملي

اخرىوكطماتالنوثربووإ،والأيكروءامث!كنوانوضوحبكلنفترضوقد

فىاومهنتهمفىالايختلفونلألكنهمالصنفذاتمناضخاصاض!دكثيرة

،نموس5او،اردوني5ارقاءيسموناونيزاعاجميحاإنهمومع.أصولهم

الطائفةوان6مملوساضييراشهدت!اوضاصمانإلا،الونائقفى،نبئمش،

طائفةكمانتربما6للكدمةالقديمالمحنىفىبالرقيقتلقبكمانتالتىالوحيدة

المحليين.الأرقاء

لنافيدو(الزراعةفيسيماولا)الانتاجفيالعاملينالأرقاءإلىبالنسبةاما

ITVنغناداjلركوه71() ، 373 ، 2 10 ، 173 ، 1 95 ، .111 86 ، AV, lot,

الخ.438،545،046،461،517،525،055،554،615
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الذمممهالحصرفىاضوربلادفيكاالفرقانمزداهانتيجةاستنتاجفيمحقونباننا

بدأقدإلانتاجفىيملالذىالفقيرالحروالرجلالحبدبين6عنهنت!صث

.وواجباتحقوق(كلقريبااوأكليملكالعباصبحفقد.تدريجيايختفي

الرج!وبينبينه(الوحيدالفرقيكنلمان)الرئيسالفرقوان.المواطن

ليمس.الصدفةوليدشيءكلقبلكمانهذامثلولكنيباع!المبدن11هوالحر

عضساواصتب6ملكيةارضمنقطحةفىالأسىا!توطينتممافاف!.الأ

فيي.وقعاذاولكن.الحرالرجلعنعمليةبصفةيختلفلنطنهالمجتمعفي

اهداها!إرضف!يسكنونالذينالناسبيناصبحانلهحدثاوفرديةايدكو

.آنناكعبدايصبحفانهحاضيتهافرإدإ!الىالملك

يقدموا"انيستطيعونكانواالمدوكانعلىيبرهنايجابىدليللدينالس

هذامثلىانعر.طضيتهغافرا!الىاحرارباضوريينمأهولةاراضمنهدايا

.،ابلنغ5نشرهماهامتانوئيقتانضرقتافتحت.للمعاببالنسبةمتوفرالدليل

.)72(سنحاريبالملكحكمعهدفىمؤرختانالوثيقتينوكلتاوثرجمة)71(نصا

من-كبيرلددسنحاريبقديمتسجل(ابلنغمطبوغفي9رقم)قاحداهما

وتدف6النفوس1040،مجموعأالجديدةالسنةرأسعيدمبدإلىالناس

توزيعالىتثميرالوئيقةاناخرىوبحبارة.(موجودغيرامددا،)73()قواقى

للمحبد.خصصواقدمنهبمميناقسماوان(قبلاعنهمالبحثتم.الذين)،الأسرى

عرائل.عدةهبةتسجل(ابلنغكنابفى3رقم)إخرىوثيقةوفي

.المجموع5،ايلايااربانبشتى41نبخارأ،زبابا5محبدالىفرديينواشخاص

.(اربيلمديخةمنمواطنوناى)،اربيلمنرطل6نفساواربحوناحدى

.اي،الاحرارالاضوريينالاهبةبمثابةيتلقىلأالمحبدإنيحنىوهفا

(1V)5491برلينالاشوريةللمعابدوالهداياالنذور:ايلنغ.

دامالثانيةالاشوريةالاببراطوريةاباطرةمنايعالراالمنكموسنجاريب)73(

الحادىالملكوتحدادهالميلادقبل50768-ابينماالفترةفىسنة24خكمه

المترجم.-أشورملوكمنالمائةبعدعشر

إومانيت.كشتينشش.،..!.نبخار1،1:32.رقم)73(
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الىالأسرىالملكيهدىالاعاصهناوعلى.اصيةاضوريةمدينةمنمواطنون

اخر.محبدالىالأحرارالرطلجمدىبينما6بدالمط1!

نفترضلانمثيرايثيئانجدفلاالأجراههذاْعلىحكفافىاستندناماواذا

تماماالمحتملفالنسىء.حاشيتهافرادألىمماثلةطايايقدمكمانربماالملكيان

طبقةسويةكألفونكانوايجتمعونحينإلاحرارمنوالفقراءالأرقاهانحو

.اخاسامنالتابعين2

الممفالثمىء.فيهيبالغلاانيجبللمسألةالقانونىالمظهرفانذلكومع

كانوافهـؤلاه.الاستنلالطريقةبلالبحيدالمدىعلىالقانونىالجانبهولجس

هناكان.الأرظءطريقةءنكبيرااختلافاجتلفوناستنلالهمطريقةخى

اصتممالفىالالتباسمنعنصرمعالقانونيةاوضاعهمفىس!ثاغموضا

لمظاهرةالآننواجهانناوممماالواقحةاضيقةايحززانضأنمنوصاالكلمات

مم.ضييربدايةالىتثميرلكنهاالاجتماعيللكيانالثابتالمظهرفيبعدعركز

-،51-
http://www.al-maktabeh.com



https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العاشرالفصل
كا!ح!9--.اصت

ا.لاخميئيد(العه!بابلإ!بلاد

699،يم!691-هييفدنمط.مع!:تجلم

خصىوبدماذيمملكةالنارع!يةالقبالىغزتايلادقبل055سنةفى

لم----
ومد.مصربلادالنرسافتتح،الميلادقبل525سنةاى،صنةوعشرين

عنهااتجالتىوالفتوحاتبالحروب،ألاجداثهذ.تفصلانتىالفترةتيزت

ا،الشرقفىىالوسطآصياصهولمنتمتدكبرىاخمينييةامبراطوريةقتكيل

النيلقنهرمنبعاولالىcالشمالفيارمينياومن،الربفيالاجىالبحرالى

.الجنوب

فىلهامنافسدونالاخمينيةالدولةوقفت6قكوينهاولسرعةلسحتهاونظرا

الا3ومختلفالفرصبينالعلاطتفانذ!ومع.القديمالشرق.،ريخكل

حتىمستطاعايكنلماتهكما.وافبشكلواضحةتكنام،لحكمهمالخاضحة

سببتهاالتىوالسياصيةوالاقتصاديةالاجتماعةالتغييراتعننهائيةصفةاعطاءالآن

منهاتألفتالتيالاجزاءئزلفكانتالتيالاقطار.علىالفارص!يةالسيطرة

،الحمامالتشريعىالقانونطنبالىانهفالمروف.الأخمينيةالأمبراطورية

كلغةالاراميةاللغةواستعمال6للاوزأناملكيةاوالمقايشى،الذهبيةوالعملات

ايرالهشماليحكامالماذيينلحكمتخضعكانتفارسيةةبمائلالاضينيون)0(

وخلعبلادهموفتحالماذيينالحكامعلىكورشوهوالقبائلهذ.زعيمثاروتجد

ايرإنهفاصبحتايرانغربيشماليلديااقلممفتحثماستياكسملكهم

الميلاد.قبل546سنةعليهافاستولىبابلعلىحملةجهزثملهتضعةكلها

أحدملوكهموعدد..مق331الى.مق055منالاخمينيينحكمداموقد

بابل.خربالذيهواحشويرشو-لاتعثصر
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الأمبراطوريةمنمرزبانيةكلفىو!ت6الامبراطوريةانحاهكلفىكرسمية

6وللوزنللطولومقاييسواديانوتقالدوعادإتمحديةقوافينإلاخمينية

بها.يتحدثولنات،محليةكنابة؟ظمةAوcالنقديةللحملةاوانظمة

وحدةالاخمينيةالامبراظوريةمنمرزبانيةكلبقيتاخرىوبحبارة

با.اخاصإوبكيانهاالاجتماعيةبمؤصساتهامستقلةصياسيةاجتماعية1

الاعتياديالتطبيقفيانقطاعإي،مظاهرهبكلالفارسيالفتحيسببولم

ذلكومع.الفارسيللحكمخضعتالتيالأقطارفيالأقتصاداو6بلقانون

الدولية،التجارةفيالتطورنثمأ6بشدةالملائمةالاخمينيةالظروفظل،ففي

الىالبابليالقانونوارتفع،والادارىالاقتصاديالكيانفىالتغييراتوحدثت

حضاراتاستمرتفقد.الادنىالثمرقبلدانكلفىالدوليالقانون،اهمية

بينماالوقتذاتوفي.تطورهافي،ايضااخرىواقطار،وعيلاموبابلمصر

منالفرسكان،العرقيةالأحوالنظروجهةمنكبرىباهميةإلاراميونظفرإ

الدولةبادارةايديهمصافيويمسكون6الرئشىالدور.يلحبونالسياسيةالناحية

استخدامعلىتثشمكالأداةهذهوكمانت.بيروقراطيةباداةيحكمونهاكمانو!التي

واليوأن!نوالحبريينوالعيلامِفىوالبابل!نوالمصريينالارام!فىمنكبيرةاعداد

المحلية.وبالظروفالاداريةبالأعمالجيدةممرفةلهمكمانتالذين

والحلا،ت6الماليالنظامبانالاعتقادعلىتحملاسبابهناكذلكعنوفضلا

الأفْلوعلى،ملموسةتعْييراتالأحْمييبنحكمتجتواجهتمذ،الزرأعية

الوثائقبمساعدةالتغييراتهذهاثرضه"ويمكق"الادخىالشرقيبلدانفما

الفارسي.الحكماثناءدونتالتيالبابيةالتجارية

بابلبلادكانت6الفارسيالفتحوقبل،الميلادقبلالسادسالقرنقبل

هناك6الاصلببنالنسكانالىفبالاضافة.السكنمنمزيجذاتبلادعن-،لف

ضمتوحين.م.قه93صنةوبمد.وغيرهموالمصريونيونوالحبرالاراميون

مهشاا)خبةالبلادهذ.اقليماصبح6إلاخمبنيةالامبراطوريةالىبابليلاد
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ظمتبماخرىاقطارفيوجدكمابابلبلادفيؤجدماخلافما.اليهللهجرة

بدأوهكذا.متباينةامممنممثلينقضمكانتالتييةالحس!سالمستممرات

والحربالنربببنوالساميينيجبينوالفروالبونابين6والدبديينالايرانببننغدغل

نتيجةوكانت.كائيةبصفةالبلادتلكاستوطنواالذين)9(وغيرهموالمصريين

كثيربشيءتميزتالتيالدينيةوممتقداتهاثقافاقهاوامتنراج62الأممإندماجذلك

الأجناصىالممتزجيالسكانهؤلاءبين6الممتازالمركزكان.الثمدة+ءد!

وغيرهم(والاريانيينوالساكيينْوالماذيين)الفرسللايرانيين6كلياامتزاجا

العليرالطبقةتؤلفالفارسيةالارستقراطيةوكانت

الأعماءمنالكثيرالشيءالأخمينيالحصرفيالبابليةالتجاريةالوثائقتضم

التجار!همورشوبيتسجلاتفيالأسماءهذ.منالمشراتفهناك.الأيرإنية

ذلكومع.الميلادقبلالخامسالقرنالىتأريخهايرقىوالتي،نفر"في

تعودالذينللاشخاصعرقيةخلفيةايجادالدوامعلىاليسيرمنفيسذلك

لبناساصبحأنالحالاتمنعددنرحدثلانهذلك.الاسماءهذهاليهم

غيراصلذاتاسماهيحملونواولأدآباء،بابليةاسماهيحملونالذين

2()بابلي

يحشونكانو!الذينالفارصيةالأسماءحملةانايلرز،.أوويفترض

الاخيرفيولكن،الفرصمنكانواوانلأبد6وقمبيزكورشحكمعهودفي

.3(ةالعرقةبالخلمةعلاقةاية!ونتمطىالاسماءاصبحت

)1(

)2(

)3(

فىمورشواولادتخصالتيالتجارية1الوثائق:وكلاكلطهلبرخت.ف.ص

1فلادلفيا!ل!!الاولارتخشاريشحكمعهدفىمؤرخةنفر MA28ص

.168صN09Nليبزغتجارينصمائةوانفنادكوهلر

9تالاسكندرعصرفىبليةالبا1الدولة:-لروكمانكتاباستعراضايلوز.و

3491مجلة OLZالثانية.السنة39عدد
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،)4(مقترحاتهاولىالىبالنسبة،ايلرز"نوافقلأناستدادعلىونحن

بالجيةعصادرفيوجودهايصحبالصحيحةالايرانيةوالاسماءالضمائرللان

ايهماضيرالذينالاشخاصفانهذاوعلى.الفارصيالفتعلتاريخ.سابقة

حكمصدمنلأولاالنصفوفيوقمبيزكورضحكمعهودفيانيةايرإياسماء

لأنهذلك6بالولأدةالأايران!فىيكونو!إنيمكنلأ،الاقلعلىالأول!ارا

6ق.آ.953سنةفيالفتحتاريغفذسنةثلافوناوعشرونمرتوانلأبد

وذكرت6كبرواقدايرانيةاسماءلهماعطيتالذينالبابليونيكونانقبل

عتحاقدةاطرافاوكموظفينالوثائقفىي!صماؤهم

الملادقبلالخاسىالقرنفيالبابليونكمانالوثائقعلىوبالأستناد

ضفةيعوداجراءوذلك6ايرانيةأسماءاولأدهمعلىالاحيانبمضفييطلقون

معا6الخاصةالحياةوفيالأجتماعيةالحياةفيالحاكمالجنسنفوذالىجزئية

.اخرىناحيةمنالمختلطالزواجالىيحودْكما

الحرقيالاصاسض!يدلفرض.المعاييرمنجمدةاقتراحالممكنوعن

)ماذيينايرانيينيكونونفهم.الأيرانيةالأسماهيحملونالذين*شخاص

كاناذاإوكاالوثائقاحدى1فيفسبياكثيرةايرانيةاسماءوجدتمااذااوغيرهم(

وكذلك.اخرىاموال-إوالبيوتاوالأراضياصحابمنالأصماءتلكحملة

اسماهيحملونإلاخرينالاقارباوالأخوةمنجملةإووالأبنالابكانأذا

يحتلونايرانيةاسماءيحملونالذينالأضخاصكاناذاواخيرا.ايرانية

الرسمية.الأبويةالطبقةفيرفيحةصكانة

ناالأ،وقمبيزكورشحكمعهدعننصالفيحوالينشرتمانهومع

الأصماههذ.حملةوان6كبيرالشيخهاوجدتالتيالأيرانيةالاسماءعدد

اكمرضفةالأيرانييناسماهذكرتوقد.الموظفينءنالأولى1الدرجةفيكمانوا

فىالايرانيةالاسماهحملةانإلىمنانشيرأنتماماالمناسبمنانيبدو،4(

يوجدالواقعفىولكن.كايرانيينعامةبصفةيحتبرون،البابليةالوثائق2

بيق(وغيرعموالسا-لييقوالاريانيينلماذييقr)أخرىاايرانيةلأممممثلون

ايضا.الفرس

-"56ث
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اموالهاصطبمنهمكثيروكان6النالبىالاولداراحكمررايةمنذ(مانوعا

منقولةغير

اىالفارسيةالنبلاءطبقةحياةطريقةتنيرتالنصوصمنيشاهدوكما

العشريناوالحشرالسنواتفيكبيراتغيرا6إلابليةالنبلاءطبقةخاصةوبحفة

السادسالقرنففي..الحالمافتتاحاسلوبأنتهاجعلىفارصاقداماعقبتالتي

مجتمعهبمكان6البثمريةتاريخفيدورهميلحبونمرةلأولالفرسشرعوحين

المائلةكيانوكمان،للنبلاهالقديمةالاوضاعمنشاخصةبآثاريحتفطيزالما

مشتهرينالفرسكانالوقتهذافي.ابويطرازمنالوقتذلكحتىيزالما

..الرفيعوالتضامن،الشضيةوالشجاعة6البذخعنوالأبتعاد،اللينةبحاداتهم

ولاالحيواناتجلودمنملابسيرتدونكانوا"هيرودوتس،ةoْ).5اورلمافطبقا

يتوفرقدمايتناولونوانمايشتهونحسبماكثيراجملونولابمالخموريثمربون

لهموليست،للفضةقيمةيحددوالمانهم8"اضمياإصحاحفيوردوقد.لهم

)6(الذهبفيىغبة

أثراوالملبسالماكلفيالمقتصدةالبساطةهذهاصبحتماسعانولكن

احديرتقىانفما.الفرسملوكتنصباحتفالأتمنكجزءعاشايديولوجيا

ارتداهأالتيالملابسنذاتيرتديبانيلتزمحتىالعرشالاخمينيينالملوك

منقدحفيويضمسهالمجففالتينيتناولوان6ملكايصببحانقبلكورش

)7"الحامضالابن

العسكريةالحملاتفيمحهميحملواانونبلاؤهمالفرسملوكاعتادولقد

وكاساتوزهريات،للغسيلوطواقم6وموائد،والفضةبالذهبمطرزةخياما

وغيرها.8"السجادةمنغاليةوانواعا

.122التاسعالجزه،171صالاولالجزء:تسهـيرود:5()

17اشحبااصحاح)6( : '1Cبذلثهالمقصودانالاالماذيينالىيشيرالنصإنولو

قوالتوراةفىالماذيينباسميذكرونالفرسكانفقد.الواقعفىالفرسهم

.والروماناليونانيينالكتاب1مؤلفات

.3:تاركبلوا)7(

..هـ28صج!هيرودوتس)8(
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اعداداالحربالىذهابهمعندمحهميأخذواانايضاالفرسالنبلا*واعتاد

يرتدونالفرساخذوقد.ليخدموهموالطباخينوالخصاياالمبيدمنكبيرة

جانبهمالىلمونويحه6بالقلائدانفسهمويجملون6الثمنالغاليةالماذيةالملابس

والفواكه6البعيدةالبحارمنيةالطرالاسماكوكانت..الذمبية،الضروج"-اد

الملكية.الموائدفيتقدم،وسوريابابلبلادمنالمجلوبة0

وكلاكمطريقعنوالحمل6يةالتجارالأعمالفيانهماكااكثرالفرسوغدا.

وغيرهم.والمبريينوالأراميينوالمصريينالبابليينمنمحظمهمكانالذثن1

الربااعماليمارسكانكورشإنقمبيزانالبابليةالوثائقاحدىءنويظهر

9(ةمديرهطريقعنوذلك6ضمانلقاءالنقودويقرضا6والدهحياة!اثناء

امثالمنالبابليللقانونطبقامختلفةمعاملاتفيالفرسدخلولقد

الاراضي،قطعوبيعئراءوكذلكوبيحهاالدوروشراء6واعارتهاالنقودأقراض

"ارتاروشو،يدعىفارسيالىقثصيرقمبيزحكمعهدمنوثمةفهناك.والارقاء

التيالتجارةاعمالعنفكرةاستخلاصويمكن9()ْللتجارةرئيساكان

اورتنقيبات)ضوصمطبوعفيالمدرجةالوثيقةءنيمارسوفهاالفرسكان

4:91(99)

بغيشو.شاتوتااوكور12-4

02-

3-

)!(.

د)01(

)11"

خانانجبىشاكاتىتابارواواوزوامل

موخىايتابغشوضابيتىربامل

.مق535سنةالمؤرخةالوثيقةتسجل177رقمشتراسماير.ن.ج

الفضة.منوثثواحدميناسبمقدار،الملكابنقمبيزأفواله"منقرض!

وعلى.عنها"جارنجدلالدائنيدفعولا.كضمانبيتهالمدينارهنوقد

يمارسونالفرسالامراهوكان.الفضةعنفائدةيدفعلاأنبدورهالمدين

رقم7091ليبزغ733)انغنادوثيقةفهناك.أيضااخرىرباعمليات

من،كورو"عثمرةمقدارهداديايدعىشخصالىقرضالىتشير(021

.(العهدوليأي)الملكابنبيتالىيعودنقريبا(لترْ\)005الشمعير

غكوروشى.ابرااملTAI-لمبرج:شترأسماير

نصوص:الحديثالبابليالعصرفىالتجاريةالوثاؤق:فيغولا.هو.ص

.الانترجمتلكةماقبلاالوثيقةتترجملم94!1لندن4اورتنقيبات
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اوضورضاربليلضامارىشمشتومندين-4

اوآتاْايرريارهأينامشايلانسنا!ل

بنش!وضاماشيخوايناغسكور6-4

كلكوايناباباورىاينا-7

ينينامدا-8

سنويبامروضابلشينوموكيتوامل-1

)او(عوراشوايريش!ثاامارومسوكااب.

ديوضونوسنأنيمنوخموراضالأ-1

اوضورمشارسن!ثامورو12-

راوضوربليلثماموروفاتبشارواملشمسندينتوما-3

كماآ8اوموكسليموارهادوركيمنسايلانسنابيلا-4

ايموشدارىكام28ستر-59

قاتيضاببيليشار69-

والتيوزآيارا()39")1البفيتسالى!ودالشحيرمنا"كور)42الترجمة

شاراوضوربليلبنشمثسندينتوافرضبغيشمديرخانالا(بلضرفختكانت

في2اورفيبغيشبمقياسكورو4الشحيرشهراياروففى.ايلانيسنمنالمنحدر

ضهر.اور)49"الكاتبالثصهود)يحيدهان(المديناي)عديهالحبوبمخزن

ملئهباهـطملكداراحكممنوالحثصرونالثامنةالسنةالثامناليومكسليمو

.لأ(()ْالبلدان

لتر.ستمائةحوالي)12(

.الانحتىمجهولامحناهيزالمماايراني1لقب)13(

نفسه.المدينهومناالكاتب)14(

.الميلاد1قبل494سنة1()5

-)95-
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منلترستمائةبفيثلىاقرض،البحثموضوعةللوثيقةوطبقا6.وهكذا

.قياسمستمملا،الشحيريعيدانالمدينعلىوعأن.مديزهطريقعنلألشحير

أضهر.خمسةمايةفيي!لدائن

لكلالاعلىالمالكاسميةبصفةيمتبرالملكانفياحتمالاهناكانومع

هذهمنبراهينعلىتحتوىلاالمصادرفان6الاخمينيةالامبراطوريةفيالارض1

.للجدلقابلةا"6ةالنوعية

لمهاوا!،الاراضيبعضفان،افتتاحهاتمقدجديدةاقاليمهناككمانتولما

مزارع!فةفيووزعت،الهالكينالسكانمناغتصبتقد6الدقةوجهعلى

واصدقائهم6الملكيةالحائلةأعفاءبينللتحويلقابلةوغيرموروثةكاملاككبرى

الذينوالاشخاص،ينالبارزالأدارةوضبا!،الملكواقاربالمجلسورفاق

اركمانفحلايوطداانبمدوقمبيزكورشيستطعولم.للملكممتازةخدماتأدوا

صنةةمدولكن6المحليةوالحاداتالمؤصساتكلعلىحافظاوقد6يتهماأمبراطور

لية6اواالأدارتةدارااصلاخاتتطبيقشهدتالتيالسنةوهي6الميلادقبل1952

وادارةالسترايجيةوالمراكز6الجيشافيالرئيسةالمراكزكلالفرساحتل

وهحافظى،والحا.ياتآمرممماالحصونوالمرازبةمناصبواضغلوا6المفتوحةالأقطار

.79(وغيرهاةالقضاءرجالووظائف6المدن

ايلرز،6-7ص5191-باريسموراشوسجلات:ركاردشيا.-ىانظر"16(

NIMIعلىالفوساستيلاهانالقاثلالرأيالىيميلوهو.!صه

وأبكاملهاالارضعلفانولذلك،الاراضيتوزيعأعادةاعقبهقدبارلبلاد

المحتملفمنذلكومع.لندولةملكاأي،ملكياغداقدمنهاالاعظمالقسم

بل،اعتباطاالمغلوبة1الاقطارفىالاراضيب!ليتصرفوالمالاخمينيينبأن

هؤلاهيخضعلمعندماالسابقين1للمنوكالكبوىالاقطاعياتصادرواانهم

المجاورةالمناطقفىالنبلاءاقطاعياتوكذلك،الحرةارادتهمبمحضللفاتحين

.ةمباهلهم

الحديثالبابلىالحصر1فىوالاداريةالقانونيةالنصوص:-لروكمانذلكمثال)17(

مورضبولاولادالتجاريةالنصوص:-للاي.ث.185،1عدد331!ليبزغ

القانونيةالمحاملات:-للاي،04Nkفلادلفياالثانيداراحكمتالمؤرخة

!هـ
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الواسضالمملوكةالمزارجمنمضاعفةاضعافوجودعلىدليلاأمصادروضم

كنبتالتيوالرسائلالفرديةملاتالمطمنويبدو.الفرسمنالنبلاءالطبقة

منمرزبا؟ثنأغنىفيتوطنوافدالفرسالنبلاءان؟الأراميةالبابليةباللغتين

حصلؤاحيث6ومصرإبلبلادبهماوض!الأخمينيةالأمبراطوريةأت.مرزبا

.بالاطرةتحطىاوالرقيقبمملتزرعكانتواسعةمساحاتذاتمزرععلى

المغلوبينالناسالىالطئدةالأراضىاغتصابعنكاملةصورةثائقالبىهذهلاوضطى

نفر،"حوالىالقائمةفالأراضي.الفارسيةالأرستقراطيةالطبقةافرادقبلمن

.ا"8ةالفرسالنبلاءعلىقوزيطتم،قد

مقربةفحلىتقريبامماتلةبابلبلادمنالأخرىالمناطقفيالحالةوكانت

دارازوجةباريستشىالىتعودقرىتوجدبابلبلادفي،)91"اوفشى،من

.-)+(ه
تزرعكاتالارضان2(،)زينمولى"كلماتمنفشنتجودد.نيإ

يمتلكون6البارزونالاخرونوالضباروالمرازبةوكان.الأرقاءبواسطة

جورج،\°8.نفرفىوالفارسيةالحديثةوبابلأشور!ودمنوالتجارية

باريسوالسلوقيةوألاخمينية،الحديثةالبابليةالعهودفىالعقودكونتينو

2!o\،بابميةنصوصتومبسونكمبل،السابقالمصدر،شتراسماير

.6091لندن

رتمرغا،11ذلكمثال12ص1عدد04!1لايبزغBKUايلرزو.)18(

القصرءسيدات5وبريستيسالملكةوكذلك،الفرسمنوغيرهموبغميري

الوثائق:كلاكط.تا.."نفر،منطقةفىواسعةمقاطعاتيممكون-لانوا

.1291فلادلفياالثانيدارا!دفىالمؤرخةنفرفيمروشولاولادالتجارية

الىاصحابهابذلكمدينهوهيفارسيةأسماءللمزارعكانتالاحيانبعضوفى

ومعناهاسابريبت،بارسابت،اوشتانابت،بفداتيبتالمصدر()ذات

المزارعهذهوكانت.،الخالفرسوبيت،اشتاناوبيت،بغداتبيت"

فىوكاردشياايلْرزانظر.اخرىأما-لنفىوربماوبابلنفرمناطقفىتقع

بقين.السا1ينالمصدر

1!")185 TMHC VIM 3 ، 75 ، 06 ، 05 ، 1 : 2 UM.الصعودينفونز

3:24،47.

.2:4،27الكمحود:ينفونز)02(

نهرمن"الثمرقيةالضفةعلىتقعالعراقفىالقديمةالمدنمنOpis.اوفيسا".(

قادسيةفيهقامتالذكطالموقعاثكانموقعهاانويمتقدتحديدأكثرعلىدجلة

.51سامرجنوبياليومالىقائمةخرائبهاتزالماالتيسامرأء

-،61-
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والمقاعلماتوالمروج،للقنصالمعدةوالساحاتالقصور

منويخرهاوفينيقيا،ياوسور،الصغرىآسياوفي6قرصبلادفي)21(الكبرى

.و؟ت22"ةالكبرىمزارعهمفيالرقيقعمليستخدمونهؤلاءوكان.البلدان

جلا.بكلصورتهاقدالكبرىالمزارعمنالنوعهذابهايدارالتيالطريقة

.وقتألفمدراممالىالاخرينالفرسوالنبلاء6مصرمرزبان،ارصام،رساثل

الرصوآبجبايةتتملقالمديرالىتحليماتمنالاولىالدرجةفيالرسائلهذ.

العبيد.وادارة

ال!!لىمصرفيواسعةعقاريةاموالاتملك،آارسا"انالوثائقوتظهر

ءوءت.نقالطرفيمختلفةمناطقصتلقوكذلك،سواءحدعلىالعلياومصر

.قاطهاتأيضامصرفيوكانت.ودمثسق)23(اربيلفياملاكبينهامن،مصرالى

الف-?.نوغيرهما،ورفشى"و،فروغي"ينللاميرمملوكةكبرىزراعية

لابمساعرةوتزرع،يينالمصرقبلمنتدارالمزارعهذهوكانت)24"الفرس

القف.خلالاصرىاخذو!الذينالناصمنيجندونكانواالذين"غردا"

منبهميؤتىكانالذينالأجانبمنأو،مصرفىحدثالتيالانتفاضاتعلى

.يسترقونثمبالقوةالأخرىالاقطار

والماعزالاغناع!منكبيرةقططنانفرفي،ارسام"تملك6ذلكإلىوبالاضافة

tسنةفياودعارسامانذلكمثال.مزارعيهالىاجرهاالتي 9 rوءنايلادةبل

مدىفيمختلفينرعاةالى2(والماعز)ْآالاغنامنرأسا238%،مدير.طريق

الخ.25-3:1،27ينفونز3:125:هيرودتس21()

(TV)4،9591؟*لاعددالفوسلننبلاءالعائدةالرقيقمزارع:ديا-لوثوف

ونبلائهمالاخمينيينملوفيمزارعفىالاجانبالارقاء:ييفدندصمحمد

.63!\،2جترودمجلةموسكو

ا-لسفوردالميلادقبلالخاسى-القرنفىالآرامية!الوثا:ايفردرار..ج)23(

الى13،302ئ!ر8الوثيقةتشيركذلك.1،6،12عدد57!ا

.،نفر5بجوارارسامحقل

.1-1،21:7-1،11:4-01:4الآراميةالوئا"!:درايفر.ر.ج2()4

بلادمرزبانثوتانتخميس،"اننلاحظأن،المهممنيكونقدالمقارنةلفرضيأ)25

قىىوأربع،للحربالمعدةالخيولغيرمنصان00168يمنككانبابل

-،62-
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رأصاوثلاثنوثلاثةوثلثنائةبالفصدالميلادتجبل304ضنةوفي.+أيامنجسمة

واحد.يوأخلال602،والماعزةالننم!ن

يؤلفونالفرس؟ان،ايفااخرىاتطارفيوربما،ومصربابلبلادإوفي

الم!كَأدووتملكواكذلك)8"(الاراضيواقطاب"27(الرقيقملاكمنطبقةأكبر

.)92(الأخرىيةالمقاروالأموالوالمخازن

يدعىشضااندرجةالىبابلبلادافيآمنونبانهميشحرونالفرسوكمان

وكذاك،ص!نةتينلمدةالتجارىموارشوبيتاستأجر8مثريدتيسبنبنميري،

.،رضندات"عمهوفاةبحدورثهاخروحقلا،وكالةبالقمحمزروعاخقلا"

لحةلالمجاورة،ضطحنتى"وقناة،صن"قناةضفافعلىالحقلينكلاويقع

الفاريمي."رشومباتيش"

وكلاءبيتدفعوقد.،غاليامقاطعة"فماْسكنيةمساكنبغميريأجركذلك

منكوروأ002يبلغالايجاروكمان6المقدتوقيععندالأيجاربدلكلفوراشو

تمهدذلكالىوبالاضافة.(لترالفوثمانونمائةحواليأى)التمور

.،()ْبساتينالىالمستأجرةالحقولكليحولواانموراشوآل

هذهلمساعدةوذلكوالرسومالضرائبمنمعفاةوكلهاالسهلفىتقعكبيرة

المرزباناهذابهايحتفطكانهندينوعمنلكلابالطعامفوفيرعلىْالقرى

.21E!ص1جهيرودوتسأ

)26(131 ، C'1 . : 1 0 ، 1 : ! BE2:1،451،146،471،148اولل

.7،9،11الآراميةئقالوثيفردرا)27(

.3!،2:1،84ألMسأ)28

الفارسيارباتيم"أجر..مق485سنةمؤرخبابلمدينةمنلعقدطبقا)!2(

سنة9تو.(\4:11Xلأ3)باب!وهومديرهطريقعنمخازنهإحض

I AIبورسيبا،"فىدارا،برتاسامرإنمخررب11"الفارسيأجر.م.ق

لندن،بودليانمكتبةفيالا.خيرةابابليةالالواحإفهرستومبسونكامبلأ!

ولول)بلبامدينةفىبيتابرتمو""الفار!هميواشترى،\أ4(1)2791

-لور،2بمبلغنفرثمخزنه،بغبانبنتيراكم"وأجر.(937،041

.54(،!ق!)إحدةواسنةلمدةالشحيرمنلتر()003

48 : +!9 3) بغميركطأمبضور..مق!42سنةفىنفرفىالعقد-لتبْ)

الفارسغأرملةكانتبابليةامرأةوهي،بنينت-اساغيل"واسمها

.133صموراشوبيتسجلات:-لاردشياانظر.مثريدتيس

-"63-
http://www.al-maktabeh.com



تمجلق.آ.r'ytصنةبابلمدينةفيمؤرخة3"اةاخرىوثيقةوهناك

بناوخياظم"سيالفاشقبلمن(زيرىضاشي)قمحاالمزروعحقلهاستئجار

.،خشتى"مقاطمةفيآنذاكيقيمكانوالذيءكوغردي"مقاطحةمن،برأك

ماربيتى،)للامراهملكاكانتخاصةضفةواصعةعقاريةاملاكوهناك

.وللملكات(ثر-ىمار)العهدولأولياء

مطكم!كالهؤلأهكان6مصرومنبابلبلادمنالوثائقذلكأكدتوكما

القضاشونوالموظفونوالحرسوالمدراهالموظفينهيئاتوكذلك6بهمالخاصة

بل.33(ةالاخرونوالصناعالنحاتونوكذلكبهمء31(الخاصونوالاداريون

ضرفه.تحتمسلحةبقواتحتىيحتفظ،ار!مامPالاميركمان

فت3ْالتيالتجاريةالحلاقاتحقيقةعلىضاهدا،نفر"منالوثائقوتوفر

الامراءكمانفقد.التجاريموراشووبيتالفرسمنوالملكاتالأمراءبينقائمة

"وراث-بيتالىوحد،ائقهمبيوتهميؤجرونماغالباالبلارووسيداتوالملكات

.)4،،اخريناشخاصوالى

)31(

)32(

)33(

()34

+2:1،5.ول

2:1،05،06،7583المصدرنفس ، 75 : 9 BE 5*1 TMHC،

بارسياش5مايسنرi'1،01الاراميةالوثانق1:درايفر..84

.384ص.!ا4

فىيعملاحدهموكان.لهخاصوننحاتونارسامللاميركانانهذلكمثال

المصدر)درايفرالتماثيلمنالمزيدلصنعمصرمنأرسلحيثسوسه

325،5-لورض:الحجرينحتعبدقمبيزللاميروكان3(،1:!السابق

ارتخشريشحكممنوالثلاثينالحاديةالسنة1اثمؤرخةنفرمنوثيقةمفك

،)28الاول ! BE)احدىبيت"الىتعودوبساتينأراضتأجيرتسجل
(THMC]185)اخرىلوثيقهوطبقا.موراشوبيتالىالقصرسيدات

TN vحواليالشعير1منستو3و،بان2،كورو(N 9 !. a)كورو5ولترا،

باريستيسىالملكةالىدفعتلترا(835)حواليالحنطةمنستو3و،بان2

بض!ورالحقدوقعوقد.مؤجرةأرضمنلجزءايجاركبدلمديرهاوالى

05انظر-لذلك5!-6!صموراشوبيتسجلات:كاردشياانظر UM،

باريستيس-بيتقاضياوبالطونبومتسنقناةمحكمةقاضيز"ان،"اشتب

06،Voباريستيسسقبلمنالمفحولنافذغداأراضتأجيرتسبلالتي

!هـ

..،6،..
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-ألاخرىوالوثائقآارسارسا"يلمنيشامدكما-اتسهمالفرصوكان

فييرغبونلأكمانواولما.ويخرهاوصوصةبابلأعثالمنكبيرةمدنف!يسكنون

حيماةيحيواانيفضلونكانواقد6التجاريةللاعمالانفسهميضصواان

اعلاكهممنايراداقمعلى،الريمةالمناطقءنجدابحيدةأماكنفى،رخية

.،(مدراكم)ْقبلمنتداركمانتالتيالضارية

من.مفاةالن!لةالفارسيةالطبقةأفرادالى!ودالتيالضاريةالاموالوكمانت

حكمْعهدفيوجدفقدذلكوعع.الوئائقالىبالاصتنادوذلك6لبالضر

يمن!-ماالأراضيمنقطعمنحأطسعلىقائمالاراضيللزمةظامالاخمينفى

القطعيتسلمونالم!اربونهؤلأهوكان.الخدمةاداءبشررومطربيهالىالملك

ويدت-صنالصكريةللخدمةيضعونوكمانوا.المناطقكلافيجماعيةضفة

موظفىالى،الخدمةبشروو،تمنحالأرضكانتكذلك.الدولةإلىضرائب

.)36"منهمطبقةأوطأحتىالدولة

15اصطوءلى(،7،(بضا)الايرانيةالكلمةعليهاتطلقالممتلكاتهذهوكمات

.)8،(الضرائبيدفعواان

!

الملك،ابن"احقلاستؤجر!ه،01ت!!للوثيقةووفقا.مديرمادقطرعن

منالشعيرلتر(00414)حوالي-لورو!42دفعالذي"لباش،يرهمدقبلمن

.رايبكبدل

فىيقيمكانالذي"فروفي"الامير-لتبهاالتيالرسائلاحدى1تحتويوهكذا351!(

الوثائق:!درايفرتدهورقديةالمصرمزرعتهايرادانمؤداماشكوىمم!بلبى

وقتفىانهمالنبلاءمنوغيرهارسامرسائلوتبيق.2،،0001الارامية

المصدر)سوسهأوبابلثوانمامصرفىيكونوالمالرسائلتنككتابة

فىاميةالاراالبردياوراق:-لوليا.1،3،11:3،50:!السا،ق

،4-ه،2،03-27،3!الاعداد23!1اكسفورد..مقالخاسىالقرن

.11ص13يفرادرأ

الارامية.الوثائقدرايفر)36(

.934-.صالسابقالمصدر)37(

(8T)8السابقالمصدر.
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(4،)ْالكو"تسمىالأرضهذهمثلمنالمستخلصةالمنفمةكافتبابل!وق

.)41("هلرك"هيمقاربةبكلمةوصفتفقدالآرإميةالمصادرفىاما

اصنافصورةفىنتجقدالأخمينيونطبقهالذيإلاراضىتوزيعواعادة-

كشتى6بت"باسمالبابيةوالوثائقالمصادرفىسميتالتىالأملاكمنم!خلفة

الىتمنحكانتالاراضىمنالاملاكفهذه.وغيرهانركبتنىبت6سيسىبت

وخيالةسهاع!رماةبصفةالمسكريةللخدمةعرشصةيكونونينا:تالمس!ريين

.)42(بالتعاقبعرباتوصائقى

ايفاملزعينالاما،كهذهمثليملكونالذينالاشخاصوكان.

وغيرها.وطحينوزيوتخمورصفةفى6عينااونقداالضرإئببدفع

ذلكيكنلمانقبيزحكمفىفرضتقلىالعسكريةالخدمةوكمانت

الأولداراصدقبلالوئائقفىتذكرلمافا0القائلوالرأكما.كورشصدفى

ضنىالتيكثصتى""بتعبارةفانهذاوعلى.()3يبصكماخاطىءvرأ

المتحففىالبابليةالكتاباتنصوص:شتر!اسَمايرذلكهـ!لانظر)04(

ليدن2،1مجلدللاستشراقعشرالئامنالدوليالمؤترأعمال.البريطاني

زريتىموخىاناشاشاشارياكلىبعدهاوما،03،01الاعدادام3!8

+لها،!معرضانهالمفىروعةالحقول!الملكيةللخدمة!)ايلاك(انيستم

منو!13:302،2ل!9+ايضاانظر..مق525سنةفىمؤرخالعقدوا

المنكيخدمسوف)المالكين(منواحد-لل"ايبلاخشروشوزتيموخياينا

هؤلاءمنمالككلانأيضاالوثيقةفىوردكذلك.،الموروثة-نحشهعن

الىالضرائبيدفعانلهينبضنفرمدينةاربجواحقوللهمخمصتالذين

وفى.نفرفى..مقT11سنةفىمؤرخوالعقد.الارضمنصتهعنالملك

العمل=اكاليشادلو،عبارةالم!كلحسابالعملعلىتطلقالاحيانبعض

منالحديثالبابلىالمصرمن،رسائل:كلايانظر.،القصرلحساب

دلرشا5أو1338،،3مجلدبابليةنصوص:ييل-معةمسلسلات.ارك

مجلديطانيالبرالمتحففىبليةالبا"النصوصالممك1لحسابالعمل-شارلى

22،244،17.

1()424 : V ، 02 ، 13 : OLZ.

(IV)3491:يلرزا OLZ49ص.

!لاردشيا،الاولارتخثصريشالملكعهدفىالبابليةالادارةقوانين:كوتلا)43(

.6291لندنفارستراث:فراي.نر.،اشومورابيتسجلات
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.قمبيز)44(حكمعهدفىمزرخةوثيقةفىوردتقد،.لىالأرملكية،

وهي،اسبلألومبت"عبارةعلىختوى."(قمبيز)ْعهدمناخرىوثيقةوهناك

.)6"(جزئيةضفة"سيسىبت"الاكديةللحبارةمساوية

،توم)اس(اسباأللكلمةمغلوطةقجئةالكلمةان،سودن"ويرى

غيريبدولرأى11هناومثلt(()7!ضفصة)بمحنىتترجمانيجبوالتى

ناغير،الملكالىتمودارضقطعةتناولابحثاموضوعةفالوثيقة.مقنع

لمدةبتاْجيرهاالأخيرقامثم،اكبيا!"يدعىشضالىعة!قداستحمالها

.بكراارضابقيضدفهاالباقىأماالأرضمنقسمزرعوقد.سنواتست

اللَلىةوانكاالفصفصةضجرمنمرجاالارضلأعتاراسبابتوجد'و

اضافةمع،أسبا"الأيرانيةالكلمةمناحتمالاكثرعلىقكونتقد،اسباتم"

.،اتم"وهوالاكديالجمعمقطع

الفص!ةشجرامرإجايجارتسجلوثاهلقبوجودل!عدمفلاذلكعداوما

وهواطلاقايحرثلمالبحثموضوعالحقلمنقسمالانذلك

.،ضفصةارضقطحة"بانهيوصفكانالضلكلبانالاعتقادعلىيحمل

ألىممنوحاملكاكانتالوثيقةفىذكرتالتىالارةرقطعةانوالواضح

المسكرية.الخدمةاداءشرروعلى،اكبيالي"

كانت6الاخمينىالحكممنالمبكرالقسمخلال)نهالواضعوالثَميء

فىتوصف،مثلاكالخيالةالعسكريةللضمةاصحامايتعرض3التىالأرض

-لتبت.السهمامتلاكالمزروعالحقلكشتىبتزيرو885،1+)44(

بابل."تالوثيقة

.سيبارفى..مق523سنةفىمؤرخةالوثيقة5،2؟:5لأ9)45(

.7ملاحظة8صموراثموبيتسجلات:كاردشيا)46(

!مملبما.للهلفصفصة)وا7هص1!5!دنيسبافا.يةإلاكدالمخطوطات.سودن(4)7

المترجم(-الشجرمننوعالفصةأو
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بشرولالمرتبدالارضللزمةالقائمالنظامكلوان6ايرانيةبكلمةبابلبلاد

.)48(واضحبشكلالفارسيةالإدارةوجدته11قدااخدمة

الساميتمالأذنفىكريباصوتاضطىالتىالأيرانية)94(الكلمةفانواخيرا

.،سيسيبت"هيلهامساويةاكديةبكلمةأستبدالهماتم!

كمانتالبحثموضوعالنصفىالأرضانايضااليهالأشارةتجدرو.حا

هذهمثلانالىالمتأخرةالوثائقتشرامحينفى6الملكاموالمنجز،1قحتبر

الملك.قبلمنهملوكةكانتالأرض

تمودبانهاتحرفكانتالنوعهذامنممتلكاتفاناحتمالاكئروعلى

ناولوتحويلهاويجرى.(بعد)َفيماترهنإصبحتوانها6اصلااإلمكالى

الفرائبدفععليالجددالمالكونيستمربانيقضىقائمايزالماسثرطاهناك

بالخدمة.الالتزاموتنفيذاإلمكية

الملكالىيحودارزىاالمالتؤلفكانتالأراضىمنقسمافاناخيراوا

توضعاكابل6الملكعبيدقبلمنتستغلتزالماإلاراضىفهذه.(فعلا)9ْ

2"في)ْم.ق042سنةفىمؤرخلعقدوطبقاوهبهذا.غالباالاجارةتحت

غير!الحصورأقدممنذبابلبلاد)ثالاراضيبشحالمرتبطةالخدصتوجدت481(

سجلات:كاردشياانظر1جديدانظاماعمليةبصفةأوجدواالاخمينيينان

.8صموراشوبيت

اللزمةنظاميكونأنتماماالمحتملاومن.ماذيةصي!فةذات"اسبا"الكلمة9!4(

الادارةاستحارته1ثمماذيفىأصلاوجدقدالخدمةاداهبشرطالاراضيفى

الاخمينية.

1ايلزر1"05( 34! OLZ49ص.

اللوفرمتحف)نصوصذلكمثالانظربابلبلادفى!الممكيةارعالمزاعن951(

13:15 ، 03 'Cينةالىخزئدالعاالمزروعالحقل-لاشارينكندوزيروشي

متحففىالبابلىالقسم1ول+مطبوعاتنفرمدفية-وارثكانالذكط،الملك

متحفبحثة+!،الممكحةل-شارلىشااكلو172,13بنسلفانياجاممة

الممكحقل=شاشاريشازيروشي9:46بابلالىبنسلفانياجامحة

.،المزروع

ليبزغ2-3ملبرختالع!لامةزوجةمجموعةثمادىنصأيْ)3+*+210(

.016مورشوبيتسجلات:كاردشيا،2191
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موراضوبيتافىادا!ننورتارموتقد!،نفر"منطقةفى(اشتبواكبياليل)

ضفافعلىالواقعةالمزروعةاحلكإلضولمديراعينالذى،لبلوت"الىبطلب

نركالوقناة،تونواديبخت"قناةبينيقعحقلا41يؤجربان6قنوإت.عدة

022مقداوهسنويايجاربدليدفعبانتعهدوقد.سنواتثلاثلمدة،دانو

نحو)الحنطةمنكورووعشرين(لترالفصهااليحوا)الشعيرمنْبهورو

0059حوالي)الأصليةالمكتسيةالحنطةمنكورووعثمرة6(لترالأفثلاثة

.23(اكباشةوعشرةواحدنورالىبالاضافة6(*لتر

الأخرمى،والمزروعاتبا)فلالتزرعالتيالمستأجرةاوزيواارضوكائت

.()"ْالملكيةالأراضيمنصنفالىتحود

ايرإداتزررالملكيةالقنواتضغافعلىتقعالتىالاراةصهذهكللَانتو

الأخميي!نعهدفىيةالمل!الأرافىمساحاتمجموعازدادوقد.للملككبيرة

اموالضراءحالةفى6انهدرجةالىالسابق"الحصرمعبالمقارنةكبيرةيادةفى

ىاالأموالتلكتكونلابانضماناتتطلبالضراءعمليةكمانت6منقولةغير

.،)َالملكالىعائدة.لىالأر

وتبين.()6ْالكبيرةالفواتمنالكثير1يمتلكالملككمانذإكخلاوما

بدلات.قابلللايجارالقنواتهذهضحونكانواإلملكمدراءانالبابليةالوثائق

بيتقبلمنتؤجرالملكيةالقنوات1كانتنفرجوارففى.!اعالية،يجار

الممكيةالاراضييؤجركانماغالباالتجارياموراشوبيتاننفروثا"قتبين531(

متحف)نظر:الثانوييقالمسطخرينأوتابعيهمألىصغيرةقطعشكلفى

.C'1`:4،1،05،1589بنسلفانا

بابلفىبنسلفاناجامعةمتحفبعثةمسلسلات!أ!بنسلفانامتحفبعثة)54(

9:67،4،01،12،\V،بنسلفانياجامعةمتحفنالبابكلالقسم

فى،اازبر"أراضيعن،شاريشاابرااززيروشي134،2،001،7

نيسافىفرثيةملكيةمزرعة:ولغشيتسدياكونوفانظرالفرثيةالعصور

-المحرر25-.3،!اص2العدد0691أ!الميلادقبلالاولالقرنفى

الاولداراحكمعهدفىمؤرخة"دلبأت،منوثيقةاثذلكعلىمثلانجداوهكذا551(
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اصحابصغارمنجماعاتالىبتأجيرهايقومبدور.كمانالذىموراشو

الاراضي.

،الميلادقبك349ْسنةفيالمزرخة)37(الوثائقلأحدىوطبقاهذاوعلى

مععقدعلىالأرأضىاصحابمنسبحةوقعنفربمنطقة،مخورد5مركزوفى

يحفظلمابنوادين،اوضيزيببنوبلناصر6موراشوبنادينشوماليل

الحقالاراضياصحابالمقدويحطي.(تكسرقدالرقيممنجزءالأنابيهاسم

ليوم11الىعثرالثانىاليوممن)شهرياإيامثلأثةخلالحقولهمارواءإفى

بتوشاأبتاش،للملكملكا"كانتالتىاْقناةاهمواستحمال(عشرالخاس!

.(شاري

الحاصلاتظثيقدمواانالاراضيإصحابعلىكمانألدفعوعند

عنالفضةمنشاقلوظث6يةالمروالأراضىعن،ماهكضريبة..والفواكه

الاراحضصمنكورولَلعنشاقلوثلثى()8ْالمرويةالأراضىمنكورولَل

ة؟)95(المشسطة

فىالاراضيلأرواءالماهيستخدمونالذينالمزارعونيكلدلموإذا

يشمملونهالتيالحالةفيأما.لذلكوفقايرتفعسوفالأيجاربدلفانالمقد

يدفعواانعليهمفان،المقدفىالمحددةالمدةعنوزيادةاوفربكميةالماءفيها

المحكمة.منامردونالفضةمنميناسخ!مسةمقدارهاغرامة

حاصلربعالرىايجاربدلبلغنفرمن6()ْاخرىلوثيقةوطب!

.التمور

الملثهأملاكمنليسالحقلبأنضماناعطيوقد،هزروعحةلبيعتسجل

.شواوشار!لاشازيروشي6:171

بنسلفانياجامحةمتحفبحثةمشلسلاتانظربابلبلادفىالملكيةالقنواتعن)56(

3,11DA،:2بنسلفانياجامحةمتحففىالبابلىاوالقسم7،6،14:!

.7:!بابلفىبنسنفانياجامحةمتحفبحثةمسلسلات)57(

مربع.مترألفعثمرثلاثة)58(

غامض.الكلمةهذهمتى(90)

.7:!بابل.ثبنسلفانياجامعةبحثةتنقيباتمسمسلات)06(
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وفىوالرومايير"اليونالييرادكم!بءولفاتفيرردتالنيالحدوماتلبين

اكس،"قناةايضايمل!ونكانواالفبرسملوكانالمصريةوالوثاائقنبيل111

بحيرةفىالأسماكصدوايرادات6سوريافىوغابات6الوسطىاسياةى

الاقلوعلىالأمبراطوريةمناخرىاتطارفىمخازنوكذلكبهصرموريس

كانتبانهالاعتقادإلىايضايدعوسببوصاك.(ةومصر)9بابلبلادفي

.)62(الملكالىلمكيتها5تحودالمدوا-نمزارعبابلبلادفىتوجد

قدالفرسالبلاءانحقيقةعلىقبلااعطيتالتىالمعلوماتتبرهن

البلملأدا!سكانالاصلفىمملوكةكانتالتىالأخرىوالأموالالأراضيإختصبوا

قبلمنابلادااحتلالبانه)3؟"القديمةالمصريةللسجلاتفطبقا.المفتوحة

يس!نواحديبقلموانهابكاءباوالجزرالأراضياعتلأت(الفرسامم!)/الماذيين

فيها.وسكنواالمصريينبىيرتامتل!واقد.نالماذلانذلك.إلييوت

منالكثيررهنالفارسية،يوده"مقاطحةفيان)64(نحمياكابوينبئنا

الففةاقترضواانهماو6جوعاالموتليتفادو!وبيوكموكرومهمحقولهمالناس

رقيق.الىوحولوهموبناطمإولادهمعنحتىتضلمو!ب!،الملكضرائبليدفحوا

الرقمناولادهمافتداءعلىيقدر،-نلابانهميتشكون،يوده"سكانوكان

الدائنين.منوحقولهمكرومهمإستحادةاو

الولأيةهذهسكانن5لَثيراانبابلبلادمنالمستحصلةالوثائقوتبين

لتسديداللازمةالفضةعلىللحصولوبساتينهمحقولهمرهنالىاضطروا

.2،8256ناحوماصحاح2:117،941جهيرودوتس)61(

01:5بنسلفانياجامعةتنقيباتفىوردماذلكمثال)62( ، A)'116-ا،

الوثيقةوتشير76،27و2:63،25بنسلفافياجامعةفىإلىالباوالقسم

الملك-الىالعائدة1الدواجنلتربيةعينخنوبنايدعىشخصالى163،2

.،منماريلااشورات

الوطنيةالمكتبة5121لىالبردورقعلىيمةالقديةالمصراليوميات:شبيفمبرغ)63(

.18-.2ص15!الايبزغالقديمةالمصريةالوثائقدراسات.باريسفى

.3-هالخاسى1الجزء()ناحومنحميا641(
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استعاد.علىقادرينيكونوالمالحالأتمنكثيروفى.الملكالىالضرائب

وكانوأ،الارضلايملكونالذينينالمأجورالحمالمناصبحواوبذلك،املاكهم

لبمضوطبقا.ارقاءإلىإولادهمتحويلعلىيجبرونالاحايينمنكثيفى

يهربونكمانواالفلاحيناندرجةالىئقيلةالضرائبكانت6()ْيةالمصرالمملومات

يافالارالىويحيدونهمهناكيعتقلونهمالمدوكلكن،المدنالىيافالأرمن

.بالقوة

كانتالفرسعليهااستولىالتىالاقطارانتبينالتىالواضحةال!يقةان

مجموحمنالففة)66(منبابلىطالينوستمائةالافسبمةذفعإنعلىمرغمة

بكلثنجا،طالينوشينوضسمائةالفعشراربحةمقداربلقتالتىالضريبة

هذأمنإلاءفلمأ،قسملانذلك.المحلىالاقتصادىالتطورامكانياتعنشكزارة

يوىيجدولأ.السنينمنلحشراتهناكويظلالملكيةالخزينةالىيذهبالمبلغ

خضعنت3التىالاقطارالىالحودةفىسبيلهالفضةمنمهمغيرضئيلقسم

الموظفينوالىالمحاربينالىففعفرتباتصفةفىوذلك،الفارسيللحكم

وعلاقاتالسلعتطورطريقفىعقبةيقفانشأنهمنهذاومثل.)67(الملكيين

..النقدسوق

عهدفىالفصْهكمياتنقصكانالبابليةالوثائقمنْعددمنيئساهدوكما

مقايضةذْكمثالالمقايضةالىالالتجاءالىبالناساحيانايؤدىالأخمينىالحكم

شاكلها.ومابالشميرالتمور

والنبلاءإلملوكرعاياكمانعينااوةإلفضةالضرائبقسديدالىوبالأضافة

أخبلاءواالملوكبيوتفىللحملارقاءصفةفىاولأدهمارصالعلىيبمبرون

وخصاياوأطباءوبوابين6الثَؤوسوحملةوطباخينخبازينبصفةالفرس

.56!\هامبرغالمصريةالقو/انيننصوص:سيدلى.ئي)65(

بعدها.وما98صالثالثالجزءتسهيرودو)66،

6191-مين-نكفورتفراالاخمينيينعهدفىالارإميةاللنة:وشتاثليمالتي67()

لا3.بعدهاوما01.ص6291
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الفارسيالمدكتزودانعلىمرغمةوحدهابابلبلادكانتضد.وغيرهم

.I()8الضريبةمنلَنوعسنويافتىخمسمائةة

كتابويحدثنا.)96(الوضعذاتفىكانتاخرىأقطاروهناك

الىالنساءعئاتارصالعلىيجبرونكانواالاخمينونرعايابان،ايسترء

.محظياتبصفةافارسىإالملك

كثيرةومدنمناطقفىوالسكانالقبائلكلالاخمينيوناستحبدفقدواخيرا

للدولة.ملكاوجحلوهااراةميهمواغتصبرأ6الفارسىالحكمضدهؤلأءئارحين

المنتجاسلامجالمنالاعمالورجالالموظفينمنالديدانتقللقد

هذهاثرتوقد.الحرفيينواالفلاحينكدحيستغلونمتطفلينييشونوراحوا

التذكريجبكذلك.الأقطارهذهفىالأنتاجيةالقوىتطورفىكلهاالأوضاع

للمستمعريناوالمفرساما.لمكاغدتفالخصبةالاراضىمنواسحةمناطقبان

الحسكريين.

تملكمنجردواالذينالناسمقدارفيحادةزيادةهذاعننجمتولقد

الىادتالتيالاصبابمنواحداالزيادةهذهاستخدمتوربما6الأنتاجوسائل

الأستهلاكية،الموإدمنمختلفةلمرادالمائةفىخمسوبلغالأسحارفىارقفاع

الفارسي.الحكماثناهبابلفى76")ْشتايندوبرذلكلاحظكما

المحابد.ضرائبنظامفىملموسةتغييرإتالاخمينىالحهدتميزولقد

للممابدسنوياجحلايدفحونكمانواعوائلهموافرإدالاكديونالملوككانفاذا

جحلاىيدفعونيكونوالمخمينيينالافان6وغيرهاالمواضىاوالفضةاوبالذهب

.نذرإو

.9:15يضاأنظرا3:29:تسهيرودو68()

.62،72تادكبلو6:9،7،23تسهيرودو196(

AJSLالاخيرالعصرفىبلبابلادفىالمقارنةالاسعار:ينبرشتادو.ص.ف07()

56،1 ATAبعدما.وما02ص
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المعابد،شؤونفىالحاكمةالأكديةالاسرةملوكيتدخلانيندوْوكان

وعلى6ضئيلةكانتالمدولةالسنوممماالأيرإدفىالمدوكهؤلأءمثطركةانكما

المدوك.منكهداياوغيرهموالحبيدإلارا.صىتتدقىالمحابدكانتذلكمنسالح!

الممابدانذلك.تماماهغايرةكانتالصورةفانالأضينيينعدفىاما

صفةفىأضرإئبامنكبيرةمقاديرالداولةالىتدفعبانملزمةاصبحت!الآن

والخمروالتموروالسمسموالثمسير،والمواش!والماعزآكالأغناكاطبيحىمنتوج

بتهيئةايضاتقوموأن6والصوفواللبن،والزبدة،والزيت،والتوابلوي!لجعة

المدكية.المزارعولعمالالدولةلموظفىوالاقوأت،المدكيةلدمواشيالحاف

الرؤوكهمئاتبتوفيرمنتظمةبصفةتقومانالكبرىالمعابدع!كان!د

.،ضارممماشانبتانىإناأالمدكيةلدمائدءالقمحالتارمنالالوفومئات6الما!ثيةمن

تبحثانعليهاكاناذءالخدمةلأعمالعرضهالمحابدكانتهذاعداوما

والنجارينوالبستانيينوالرعاةاْزراعمن)اكثراورفقخمسمائةءنبفرق

ويطحمونهاالماشيةيربونالمحابدعبيدوكان.الملكيالبيتفيللحمل(وغيرهم

القصبويقطحون6المقصرالآجرويصنحون6وشعورهاإصوافهاويجزون

.عمالIإمنذلكإلىوما

للملك،خاصونممثلونيحينكانللدولةالتزأماطمتنفيذضمان.ولغرض

بكاملهادفمهاتمقدالضرإئبكلانوليروا،المحبدال!رة(فيملكيونماليونووكلاه

حقا.اوتاطافىانجزت!الخدماتكلوأن،لهادةالم!المددوفى

يقومماوظاباايضاملكيينموظفينالىالمعبداموالبمرأقبةيحهدوكان

ارقا.عملبمرأقبةيقومونالملكيونالموظفونكانكذلك.المحبدبتفتيشهؤلاء

للدولة.اجبارىعملباداءللقيامبهميبحثالذ-نالمعبد

المحابد.أزإءالاخمينيينالعامةالسياسةمعتمامامطابقةتأقىالوقائعهذهان

المئم!اعريجرحو!اندونالمحابدايراداتانقاصالىبشراهةيتطلحونكانو!فقد

المفتوحة.البلادلاهالىالدينية
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التىالمستمرةالهدايازرفقاوقفمصربلادقمبيزاحتلفمندماوهكذا

ولم.امشرينواالسادسةالأصرةفراعنةحكمعهدفىالمعابدعلىتتناثرلَانت

.7(ايراداقا)ْلأستطدةمعابدنلاثةلسوىيسمح

الضرائبنظاموفىالزراعيةالملاقاتفى!ثتالتىالتبدلاتانيبدو

الاقلعلىبلح!سببابلابلادلشخاصةميزةيمثلكان،قبلابحثهالذى

ادمجتالتيالاقتصاديالتطررمنالحاليالمشوىذاتالأخرىالاقطارلأكرية

الاخميني!هصالامبراطوريةفى

(0)V33صيمةالقديةالمصر1اليوميات:يغلبرغشبا.ف.
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عشرالحاديالفصل

بابلبلادثوالمدينةأرض

)"(السلوقيالعهدثق

5399مرمميسان:بقلم

ناام!لوقيةاالامبراطوريةفىالاقتصادىالاجتماعيالنظامدارسارأدلو

المصادرمنمحلوماتهيستخلصوانفيهاالزراعيةالاوضاععنيتحرى

منمحدوداعددايتجاوزلاضرفهتحتصيجدهماكلظن6و!هااليونانية

.الاخرىالمناطقمنبقليلوإكثرالصنرىآسيامنالمقتبسةالنصوص

ختوى(اخرىكتاباتتوجدماونادرا)وحدهاالصنرىآميافيفالكتابات

نايمكنالأرضانالمتوفرالدليلويبين..الزراجمةالطلةعنعحلومات

تتغيرانيمكنفرديةقطعملكيةولكن6المدنقبلمناوالملكقبلمنتمتلك

.(المدنا!أ6كقاعدة6تنتقلأنيمكنالمليهةفالأرض)

جبراَ(المواطنين)تجلمنيتمالأرضفيالحملكان

الحكمتولىالذلىالمقدونيالاسكندرقادةكبير،نيكاتورسلوقس"الىنسبة)5(

اقالعراأممبحوقدالميلادقبل331سنةفيهاالاسكندروفاةبعدبابلفى

.ق.معهـ2الى312منحكمالذ!سلوقسالىتابحة-لنهاالكبرىوسوريا

دجلةنهرعلىتقعسلوقيةباسمهسميتجديدةمدينةسلوقسبنىوقد

مقابل،درتل"باسمأثارهاوتعرتبغدادجنوبيالدورةمنطقةقرب

أكثروانتقلالسلوقيةالدولةعاصمةصالمدينة1عذهففدت،باكسلمان

1!93مجلةفىالبحثهذاالكاتبنثمر.اليهابابلسكان VDIعدد\

لأ.3-!همحه

التيالعبارةتحنيوهياليونانيةاللغةباأصلاالكاتبوضحها)،(

.اعلأهلهاوضعنام!
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المجتمحاتفىالزراعةفىالحاعلينللسكانشامةالاجتماعيةطبقتهمكانتالذين

مبهمة.أناسباتمنكثيرفىبقيتوانالمدنية

المهمةالقفايامنوا!ةاسلوقيةاالدولةفىالمدينةارضقضيةوت!

مهمةالماركسيينللمؤرخينبالنسبةالأراضيملكيةضيةكانت!د.كثيرا

مظهراكانت،الأرضسيماولاالأنتاجوسائلتملكصيغلانذ!الدوأمعلى

الانتاجية.للعلا،تجوهريا

موضوحوهي6المدنالىتمودالتىللارضالقفية،،الخاصةفيالبحث-ان

والسياصيوالاجتماعيالأقتصادىالدوربسببضروري،"امرالمقالةهذه

الرقيق،عمللأستنلال.مراكزباعتبارهاالسلوقيةالمدنتلحبهكانتالذىالكبير

المدينة.ارضعلىكبيرةاهميةيملقونكانوابالمدنعلاقاكمفىالملوكولأن

الداخليةالسياصةفىقوياسلاحاتؤلفالمدينةارضعلىالسيطرةكانتضد

.السلوقيونانتهجهاالتى

لأيراداتمصدراعليهاوتسيطرللمدينةتضصالتىألارضتكنفلم

لايراثاتايضامصدراكاتَاظبل6حمسبالضرائبيتلقىكانالذ!الملك

فرديين.كمواطنينوكذلككمجموعالمواطنين

الايرادهذافان6المدنالىتمنحكانتالتيالاخرىالامتيازاتعدافما

الملكى.الحكممساثدةعلىالمدنويحململكيةهبةيحتبر

فىالمدينةارضعنالادبيةوالمحدوماتأليونانيةالمقتبساتكانتولما

لذل!المسماريةالوثائقعلىالأهتمأمتركيزمن!3*بدقليلةالسلوقىالحصر

بلحمسبأليونانيةالسجلاتالىاضافيادليلاتكونلااوأئقافهذه.العصر

اليونانية.المصادرفىلهااثراىتتركلميدة!ظاهرةعنكذلكتكثمفاكا

العصرفىالبابليةالمدينةصورةرسماعادةعلىتعينناالتىهىالمسماريةفالوثائق

9يرو.لمارزينأاخربيناالدارسيناولئكآراهخطلعنلناوقكشف،السلوق!

املنستية.ا،المدينة،سوىالسلوقيةالدولةفىمهمةسياسيةكيانات
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ففي.)9(مميزةصفةذاالعصرذلكفيالبابديةالمدينةكينكمانلقد

اختلارومنبالتدريجتطورمدنيامجتمحارولفكانالميلادقبلالرابعالقرن

.المدنسكانمنقريباالطلحسنيطبقةمعالمعابدفيالحاملينْالافراد

وكانالمدينةسكانمنكبيرقسمعلىيششملكانهذاوالمحبدالمدينةفمجتمع

يكنولم.،الوركاءفىموجوثاكانمثلماأ،المحابد"إو،المدينة"يسمى

الجددالقادمينمنثابتذفقهناككمانضد.طسماولامنسقاالمجتمعتركيب

ايونان!فى.امنمنهمالبحضكان

وصلىبلكلهميكونو!لموان،المجتمعافرادمنكبيرعددوكان

اجبارية.المحبدفىخدمتهملكنالمحابدفىدوإئريثصغلون6اكثريتهم

كانواوانبدالمطعنعنفصلينفرديناضخاصاالمجتمعإعضاءممظموكان

ذلك،مهمادور!تلمبكانتانتقاليدانوطبيى.مختلفةبوشائجبهامرتبطين

الممحبد،التابحينالأشخاصافرادمنكانواالمواطنينمنالكثيريناط!دلأن

بحضالدقةوجهوعلى6كبيرةأهميةذإتالمحابدالىتدفعالتيالعلاواتكانتكذلك

.العبادةاماكنخاهبهايلتزمونالمواطنونكانالتيالمحينةالألتزامات

الفردعضويةعنالناجمةالسياسيةالضوقتكونانفيهالمشكوكولكن

تمتدكالمدينةكمانتلقد.ظاهرةبصفةقجسدتقد6والمحبدالمدينةمجتمعفى

الوطنية،الجممية"اي(بخرو)-احاكمةاهيمحهاوكانت.ناتيةحكومة

لانهاعليهايبدو-المحابد،حامي"او،راممما"اى)شتمو(اللرئاسةخضع

الممبد.موظفيمنتتاْلفكانت

الدراسةعلالبابليةللمدينةالداخلىللكيانالتالىالموجزالوصفيستند)1(

فىبابلبلادفىالذإتيالحكمذاتالمدينة)المعنونةالبحثلكاتبالمفصلة

V..5291مجلةينىنضرالذى11السلوتيالعهد .D I68-83ص1عدد.

اطلق1الاولالبحثففي.لهاوملحقالدراسةلتلكاسترارالحالىفالمقال

فىالبابليةالمدينةطرازمنالواقعفىنs-و،الذي-والممبدالمدينةمجتمععل

يبرركانالجديدبالمحنىالاستعمالهذاومثل."مدينة،اسم-العصرذلك

بالامرليسذلكانوجدفقدالحالىالبحثفىأماالمنفردةإالفواصلطبع

.ريلضروا
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وان،البابيةللمدنالناقئبالاستفلالاثسلوقيةالحكومةاعئرفتولقد

الضرائببعضمناعفائاامثالمنالأتازاتمن!داتمنحكمانتهذهالمدن

القانونالىوالمستندبهاالخاصالحامالأدعاءنظاماستعمالوحقوالواجبات

.)2(البابلي

الأكديةباللنةأيسمىالموظفينباحدالمدينةفيممثلاالملكوكان

المساواةقدآعلىويكونالمواطنينبينمنعادةينتخبكانوالذي،(!بكدو،

rورالابعضفيمنهااعلىبل،الوطنيةالجمحيةمع

طويل.بوقتالسلوقيينوقبلتدريجياوالمحبدالمدينةمجتمعظهرولقد

كانتالجزئيالذاتيبالأستقلالتتمتعكمانتالتيالمشازةالمدنانوالمعروف

الثامنإالقرنانسرجونسلالةإوائلفيالاقلعلىبابلبلادفيوجدتقد

.الميلاد()3"قبلوالسابع

ازاءالسلؤقيينمرففيتشابهعنيكشفالموجزالوصفهذاوحتى

سياسةفيوالوسائلالأهعافكانتضد.الهلنستيةوالمدنالبابليةالمدن

لنرض!الاعتيازاتيمنحونكانوااذكاالحالتينكلتافىواحدةالسلوقيين

لحكمهممساندةعلىالصول

البابلية6المدنفيالسلوقيونباشرهاالتيلبناء4اعمالتحتبرإنويجب

)2(

)3(

الهلنستية.بلبااتوالادعائيالقانونياملشظاالاجتماعيالدورسكيسيان

المحرر-92-44ص2عد!ا579ايوسمجلة

1!46مجلةفىديا-لونوفانظر DIالانانظر1)41-53ص4عدد

تكريمدزاسات"فى..مق007سنةمنبابلسياسي-لراس:ديا-لونوف

61الآشوريةالدراسمات.شيكاغوجامحةفيالثصرقيالمحهدسبرغربنولاند

المحرر-بعدهاوما343صلأo11شيكاغو
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اساليببينالاسلوبهناوكان.السياسةذاتمنجزءا6ثلاالمعابدكماطمة

4،الأسكندرةعنالسلوقيونورثهقداخرى

بلأدفيالمعابداعادةالطينمنرقيمعلى(إلاولةْانطيخوسمدونةضف

الوركاهفيالكتاباتوتصور)6"الشرعيبابللملكالكاملاللقبومنحهبابل

البابليةالمحابدازاءالوقائيالسلوقيينعوقف7"ويخرهاة

المعابدكانتالذىالهائلبالنفوذالدوامعلىتفسرالظاهرةصدقلألهموكانت

جزئية.بصفةالأصحيحاليسالتفسيرهذافانذلكومع.فازعدونتمارسه

فييستحيلانهدرجةالىوثيقاارتباطامرتبينكماناوالمعبدالمدينةانفالواقع

بينهما)8(فاصلخلىرسمالأحيانبعض

الاسمكنمردخلحينماانه16،41؟3اناباسيسأابيانوسإيقول)4(

خشارخيشىصِدبرهاالتيالمعابدكليحيدواأنالبابليينامربابلمدينة

بقيةَمناكثرالبابليونيكرمهالذي"بيلوس،معبدجميعابينهاومن

-لان117:1،51كتابه!،سترابو"ذ-لرهلمااوطبقا.الاخرىالآلهة

.الاممكندرحياةفيتكمللمالمبانياعادةوان،كبيراجداالعملمقدار

والدهسلوقساعقبالسلوقييقملوكثاني،الاول1)انطيخوس(انتيوخس51(

واحدوهو.(.مق262-)028سنةعشرةثمانىحكمهداموقدالحكمفى

المترجم-ملكاعثصرثمانيلأعددهمبلغالذين1العراقفىالسلوقيينالحكاممن

،الاولانطيخوس"يلى!لماالاولانطيخوسألقابكانتالمدونةلهذهطبقا)6!

حامي،البلدانملك،بابلملك،الكونملك،القوىالملك،العظيمالمنك1

ملكلسلوقسالمولودالاولالولد،وازيداايساغيلاالالهينمعبدي

.المولودالاولا1الابننبو5،الكتابة"نهايةوتقول،بابلملك،مقمونيا

انطيخوس5تجاالخقيقي،صدقةالممبدالى،ازيدا،الدخوليكونقدمنكفبكرم

قد،الممكةزوجتهستراتونيسمىتجاه،الملك-سلوقسازاه،البندانملك

.132ص16!1الاخمينييناكتابات.أفايسباخ،!ئمفتيثهعلىتستقر

العدد1591نيوهافنالبابليةييلجامعةمجموعةفىمنوعةكتابات.كلالى)7(

ليبزغالسلوقيالعهدفىالوركاء11الوركاه1طبوغرافيةفالكنشتاين،52

.4-7ص41!1

(A)أيضا.بابلبلادغيراخرىأقطارفىجلاهبكلمماثلةظاهرةملاحظةيمكن
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مالهاعلىالمعابدتظلانالمدنالىبالنسبةالسلوقيينسياسةكانتهذاوعلى

.المدنعلىمباشرثقلعلىينطوىالمحابدازاءموقفهمكانحينفي6دينينفوذمن

موقفاستكشافويمكن.اتهذابحدواحدشيىءوالمدينةالمعبدانوالواقع

والممابدالمدنازاهالاخرينوالهلنشينالسلوقيينالملوكمعاملةفىايضامماثل

عليهكانتكماتامةتكنلموالمعبدالمدينةبينبالطبعهناالوحدةانولو)6"اليونانية

المدينةبينالتفريقامكانيةعدمالأعتباربنظراخذناLواذ!.بابلبلادفي

اليهما.بالنسبةواحدةسياسةسوىخدلافاننابمالبابليوالممبدالبابلية

المدنفيالزراعيةالسلوقيينسياسةبهاتميزتقدالاخاهاتذاتوكمانت

القرنفيبابلبلادمنيينمسمارنصينفيتتمثللديناالمتوفرةفالمصادر.البابلية

فيللاحداثموجزيوميسجلعنعبارةوثيقةواقدآ.الملادقبلالثالث

سنة)اىالسلوقيالحهدمنوالثلاثينوالسابحةوالثلاثينالسادسةالسنتين

فيمؤرخةفالوفيقة.6"ةفلكينصفياقحامهقم6الميلادقبل276-274

وينقلنا.وضوحبكلللحوادثعيانضاهدكماتبهاوكمانالميلادقبل*2سنة

حدودخارجوقعتقدكانتوانالتيالأولىيةالسورالحرباواسطالىالسجل

الجوعإنشرفقد.رخائهاعلىبالغاسيئاتأثير!اثرتذلكمعانهاالابابلبلاد

تكنولم.اولأدهميبيحواانالىبالناسودفع6البلادفيالوافدةوالأمركأ!

(!ونصيبينوالرهاوحمصوحلبدمشقتذلك)مثال"السوريةالمدن1ففي

القصربينأوالالهالىيحودمااوالدولةالىيعودمابينالتمييزيمكنلا

العصر1حتىمعبدومدينةمحبددولةمثلاحصصبقيتفلقدوالمعبدالملكي

1!رل!ستوفزفانظر).نيالروما1 Sehh051ص.

منبثنياملكمن،السلوقيينمنالاغريقيةالمدنالىملكيةرسائلجملة)!(

اطنينايضا.الموأتفيدالمحابدالىمنحتالتيالامتيازاتانتزعم،اثميناملوك

)زرأعةالمعنونمقالهمافىوشتراسمايرابلنغقبلمنمرةلاولالنص1نشر)01(

)نسخة234ء23ص)1918(6!وللمجلةفى(الحديثةبابلفىالرقيق

)2918(7المجلةبنفساخرىمقالةفىالكاتبينقبلمننشرهأعيدثماخطية

سمث،،قبلمنطبحةأضفىوترجمتهالنصاصلونثصر226-234ص

05kصاج،بابليةتأريخية!نصوصكتابهفى - N18اللوح?ه.
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نهرعلىتقعالتيسلوقيةعلىكانفقد.إضلحالفيالمدنسكأناكرية

اشهالىالأخرىالناليةوالموادالفضةمنكبيرةكمياتتقدماان،وبابلكادجلة

بابل.ففي.تتوقفلمالمدنفيالحياةفانذلكوعع.العسكريةحاجاتهلسد

.انقطاعدونايساغيلامعبدبناءفيالعملاستمرمثلا

السادسةالسنةلحوادثوصفهذاالحوادثسجلمنالأولوالقسم

التأريغعنكثيرةمحلوماتيوفروهو6السلوقيالعصرمنواللاثين

،1)1السياسي

علىيحتوىفانهوبترجمته)12(بنصههناسنقتبسهالذيالثانيالقسمإما

سيلواوانتىكاآ+أضبابىبلا!مطنفيالاراضيملكيةعنمهمةمحلومات

03ايناشتىشاضاشارم!مشبكعواميلأواكديمتمئيريامل9ادارممةارخ

مخىايناشاضروتوالاناسيكوكواوااوإليكوشارمممامخىانالصبردوعتاناكام

ببيلى.مشمارىاملمخىنوانابئشاششيىملكنىش!اتيروادغلاتنير

إوشيسرسيلوكواوااناببيلىمار!مااملكابم29اوميتثحريتىري؟شيى

ايناكام32شتىايناشا.نومونشىاكد!متمومائيرياملشياتىارخي:م

كوتاَيا.املاوشبارسيباياامل...شبابيليااملكروماتاناشاريشاتمي

.مخازياومش)49(سيرىايناضاغبَىممانخشيالبخ13(اينادنومشةش!

بتخىهخايناا(مئسةْايشوببيلىمشمارممماامللبانىشار!ماشاتميايناش!

واببيلىالسايساغيلشاإبئساناتممادوتوملبنتيخشياريشتىايبوششارى

.ليئبنونى،ببيلىشبليس

194547ص،3.!\،53؟طول.فىهلنستيةبحوث:لهمانانظر)11(

عداما-المناقشاتوكلسمثترجمةأساسكلللنصترجمتناتستند)12،

التحليقاتفىعليهاالاطلاعيتمسوفالجوهويةوالتهغييرات-!قشاته

.الملاحظاتوا

.اأعطواانهمأي"ادينو،سمثقراها)13!

الذلىالتعديلمناقناعاأكثرنظريفىوهواقترحهْشتراسمايرتعديلهذا)14(

.233ص)2!18!7!وللانظر(الالىيناا)1سمثاقترحه1

تملئهفعلوجودهنايتوقعَانهالمحتوى2أوضحوقداليعائدالتعديلهذا)15(

.،يتملك"،اينسو"احتمالكثرعلىضروريايكنلموان

-،83-
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مyحاالارحكممنالتاسعفيوسلوقسانطيخمسحكممن+السنةو

الىوالئلاثينالسادسةالسنةفيذهبواالذين)79(الملكيونوالموظفونأكد)69"

وقد.دجلةكرعلىا"8قيالملكيةالمدينةسلوقيةعالرا.الى6ميديافيالملك

سكانظدواتثسرينمنعشرالثانيوفي9بابلمدينةسكانالىرصالتهمكنبت

الأراضيخصص6!يالشهرذاتوفي.سلوقيةالىابابل

ا"9ةالملكمنمراروالثلانينالثانيةالسنةف!منحتالتيللزراعةالصالحة

لسكمانذلككلآوالأغناالمواشي،والبورسيبيينوالكوثيينالبابليين.لمحيثمة

تلكفي.2()ْالسابقالملكمنبقرارتمقد،المدنوفي!الريف)فيبابل

وفيبابلفوقايساغيلمعبدلتنسييدالأجر"؟2(منكيرةكمياتانتاجتمالسنة

.ءاسفلها1

الدقيقللتحليلضعلمالذكرالآنفةالقطحةان.تماماالمهممنانهومع

الواردةالنقا!بعضانالا-عنهالتحويضيمكنلاوانه6الوثيقة6تستحقه/الذى

خاصة.بصفةمقبرلتفسيرالىتحتاجالحوادثسجل،في

بابل.مرزبان+)16(

سمثانظروضوحبكلالحكام1منشاشاريبكدو-الموظفون1مؤلاءكان(\،)7

"!اء+'Binفى،الفانيةبابل5يابيغولفس!ومقالة1ه8صدقالساالمصدر

سنة1عددDIفىقبلاعنهاالاشارةوردتالتيمقالتيوكذلك41!ا

.78ص5291
مسكنأيالى(ملكيةا)مدين!ةعبارةتشيرالآشوريةواالبابليةالصيغةفى!)18(

فيهامدينةأيةالىبساطةبكلاو،الاقليميةالممكيةالادارةالىاوللممك

ملكية.حاهية

.الميلاد(قبلTIT-028)سوترالاولانطيخوس1(910.)

نبدانحقاالفرابةيثيرومما.(.مقا)312-.28نيقاتورالاول!بملوقس)102(

بلإلاولانطيخوسهوليسهذاانوهيالقائمةابحقيتةيتجاهلسث

تحدثتلوالوئيقةان151صفىسمثويلاحظ.هناالمقصودهووالدهان

.ْتحديدا6لثربشكلذلكلذ!لرتسلوقسعن

الىلاقشيروالتيالنصالموجود!ق"السابق،"لبانو،الكممةفانذلكومعْ

نفسه.سمثقبلمنوثبتتاستنسختقدسلوقس

الاولانطيخوسبأناصراعندمظأعل!لانروستوفتزيفانهذايبيئ،31!

بورسيبافىنبو،5معبدسوىثميئايبنلموانهايساغيلفىأعبالبأيةيقملم

.234الملالخة4271ص3!+8نظرا
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منحتقدالارضبانيؤكدالذىالدليلهوالقصوىاهيتهلهومما

التيالمدنهذهلصورةجديدةلمسةيضيفوهذا.البابليةالمدنإلىالملكمن

الأراضيمنقططتمتلكذاتيحكمذاتمجتمطتصفةفيتظهر

الأرضىانجماو!نياهميةاكثرحقيقةالىاخرىمرةيشيرالنصان!كير

نظرفييمثلكانالأخيرفالدليل.الملكيةالمزرعةالىمؤخرأاعادماتمتقد

الارضىقفيةفانهذاوعلى8اثارةاكروهيالسالفةالحقيقةاهميةتحاماالباحثين

اولا.بحثهايجبالتيهيالملكاستحادهاالتي

حكمهاثناءماوقتنيمنحقدكانالأولسلوقمسانالنصمنيستنتج

يرابيهسياسةعلىاستمرقدالأولانطيخوسوان،،البابليينالىالدواجنبحض

-YYN*سنةفيامم!حكمهاوائلفيوانه YAالبابلييفوهبقدالميلادقبل

خمسذلكوبحد.للزراعةالصالحةالأراة!بمضوالكوئيينوالبنورسيبين

الواقعةسلوقيةمدينةفيبابلمدينةسكاناستقر.ق.م275سنةفياىسنوات

الىوالماثيةالارإضياعيدتهناكاستقرارهممنقلائلاياموبحددجلةنهرعلى

ضواحيفيا!مالاكانذاكاالسنةتلكخلالو!قواخيرا.الملكيةالمزرعة

المحبدوهوايساغيلمحبدلبناءالآجرمنكبيرةكمياتصنعفيمنهمكينبابلمدينة

بايل.مدينةفىالرئشى

سياسةعنقبلاذكرماتؤيدجديدةوقاثععلىيحتوىالنصفانوهكذا

معلومالهيوفرالاولىالدرجةفيالنصوان،البابليةالمدنالىبالشبةالسلوقيين

ترى.المحابدتشييدوعن6المدنالىالملكلدنمنوالماشيةالارضمنحعن

الملكية؟المنررعةالىبحدفيمااعيدتقدوالماشيةالأرضانواقحةتفبسيرهوما

بمدتاىالسلوقيين!رمنوالثلاثينالثانيةالممنةفيالأرضمنحتلقد

هذاومثل6سلوقيةالىبابلمنالسكانينتقلانقبلالأليسسنواتخمس

فانههذاوعلى.والثلاثينالسادسةالسنةفيالحوادثلسجلطبقاوقعقد

بكلتعتبرانيجبالملكيةالمزرعةإلىاعيدتاقدْوالماثيةالأرضكون!قيقة

-"85-
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استقرارالىبالنسبةاى6قليلةآاياقبلوقعالذيللحادثبالنسبة:ضوح

دجلة.نهرعلىتقعالتيسلوقيةمدينةفيالبابليين

الحصرفيالمدنتوسيعوعلىالناسلدىالاوا!الوسيلةالسكانترحيلكان

فيالمجاورةالمدنمنجملةتندمجانالأحيانبحضفييحدثفقد.،لهلنستي

تماما)22"بحيدةاماكنالىينتقلونقدالاحيانبحضفيالناسولكنواحدةعدينة

،)،"فلافيوسيوسفس!بهجاءالذ!ماالدليلعلىالأهتماميركزانوينبفَي

الثالثانطيخوسرسالةاقتبسفقدالانتقالاتاوالتراحيلهذهمثلظروف-عن

يوطنبانامرهوالذىنريوكيس،"ويدعىستراتيجيتهواضميمنواحدألىا

ناقيلاللتين"فريجيا،وفي"ليديا،فيبابلوبلادالحراقمنيهوديةعائلةالفي

وحين5قائلاتلكرسالتهفيانطيخوسيكتب.فيهماثارتقدالتمردحركات

كلافح،اليهاالمئسارالاماكنالى-المترجم-اليهوديةالصوائلاي-تجلبها

منواعفهمالكرو!ولأنباتاعةللزراوارضابيتلبنا+الارضمنقطحةفرد

يتسلموندعهمحصدوهمايجمحواانوالى.سنواتعشرلمدةالأرضضرائب

الخ.000،لخدميالمقررةالقمحجرايات

فيانتبنوفسوطنهمالذين"ليبدوس،سكنةعنمماثلةتعبار/1وردتوقد

."ثيوس،

"ليسماكيالمدينةالتالية1)د.ءكأة(سيروبدياكتابه)فيابيانوسويرسم

Lysimaebiaانطيخوص"سكنهافيقولالاولانطيخوسسكنهاالتي

وتماصرىإخِذواالذيناولئكاعتقثمالفارينالليسماكبينواستدعى

233فىالمنشورةالكتابةذلكمتال221( OGISالسكانترحيلتؤ-لدالتي

برسيس.فىانطاكيةالىمياندرنهرعلىمفنيزيامن

ثمالقانوندرسم()37-59يهوديعسكريوقائدصؤرخفلافيوسيوسةس9*(

منيلكنهالرومانضداليهوديةالقواتفقادفلسطينالىوىدروماالىرحل

ية،6اليهرالآثار"كتبهأهماليهوديةالحربعنمؤلفاتعدةلفثسل"وضع11

.مجلداتعثرةفىويقع
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!ljpVlووالاغنامالمواشيواعطاهمالآخريندعىوكذلك6استرقاقهم

الزراعية،

الشروطهذهبانالاعتقادع!ذحملنانوعهاكانمهمااسبابهناكليست

سلوقبمدينةالبابليونعااستوطنالتيتلكعنجوهريااختلافاتختلف

فازذلكوماخلا.تقريباواحدةيبدوكمافالقضية.دجلةنهرعلىالواقحة

نطبقا!.الاخرىالمصادرعززتهقدالحوادثسجلاوردهالذىالديل

خربت5قدبابلمدينةكمانت222(ص6)جالكبير)"("بلينى،اورده

.،الرض"لهنايقاتور)،(نجاهاالتيسلوقيةمدينةمنقربهابسببواستنزفت

استنزافلغرْسلوقيةقربطيسفودطاقامواقدالفرثيينانفيقوليستمرثم

لم!ض.الأيخرةالمدينة

يكنَ!رلمفانه6النهايةفيدقيقةولشتفجةبلينيملاحظةانومع

وانه،بابلمدينةتجاهالخططهذهثلالأولسلوقسلدىتكونانالمستحيل

صلوقيةلمدينةوالتجاريةالسياسيةمنافستهايقوضانالوسائلبهذهيمتزمكان

شوىنحلمكماالحددالكيرة1البابليةالمدنبينيكنفلمحالكلوعلى

سلوقيةمدينةاكسكانهااسلمتالتيوحدهابابلمدينة

دجلةنهرعلىسلوقيةاسسيقوله")**بوسنياسهواخركاتبوهنا

5(صم

)*"

)+"

لْىوعالمشهيررومانيومحاربوسياسيمؤرخم()23-!7الكبيربليني

المانياوااصمبانيافىحاربترومانيةجيوشعدةفىاشترك.أيضاالنبات

م!7سنةأبشهرمنوالعث!رينالرابعاليومفىمختنقامات.وفرنسا

.الشهيرةالرومانية،"بومبيمدينةبمقذوفاتهوغطىفيزوفبركانثارحين

الكونعنفيهتحدثجزهاوعثمريناثنيناتالطبيميالتاريخعنكتابىكت!

وغيرها.والنباتوالحيوانالاجناسوعلموالجغرافيا

أوالمنتصر1ويعنيالاولسةوقسسعلىاطلقيونانيلقباونيكاتورنيقارور

النالب.

القرنمنتصففياليونانيةمإفابولسبمدينةعاشيونانيمؤرخإوسيناس

الكثيرضمنهاثهاوأحداوتأريخهااليونانعنكبيراكتاباوضعللميلادالثانن

.والخرافاتالاساطيرمن
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ومعبدبابلمدينةاصوارعلىحافظوقد.هناكمتآلفينبصفةالبابليينووطن

حواليها،يسكنوابانللكلدانيينوسمحسالمةبيلور

لمملوقسانبمعنى6حرفيايؤخذلاانيجبالقولهذائلانوطبط

فىبالبقاء(عليهملتنطبقكلدان!فىكلمةهنااستعملتالذين)للكهنةالأيسمح

كلية.المدينةعلى،ضى"انهاو،بابلمدينة

ناالإدقبل027سنةحتىيستطعلمانطخيوسفاندثالحو/1لسجلووفقا

التوطينحركةانيظهرولكن.سلوقيةفيالبابليفىمناخرىجماعةيوطن

عشرينمرورفبحد.ثهائية)،2"بصفةالسكانمنالمدينةتحرملمهذهالثانية

أتوعلى.ثانيةالبابليينوجودعننسمعكناالتاريخذلكمناخرىسنة

اس!،نعدااخرىاشياهتستهدفكانتالأستيطاناتهذهاننااةخرةما1;1فحتى

أكلعةافه!ءلهاالمجاورةالمدينةمنافممةاستئصالأمثالمن6سلوقيةعدينة

فىسكافامنعددوابقاءبابلمدينهتماظمقحديدتتجاوزتكنلمأتالأستيطا

فملا.نسبياواطئاكمانربمامحدودمسموى

الأرضىاعادةبانالثقةمنكبيرةبدرجةنقولانمستطاعنافيفانهناوعلى

ةةصيةكا؟-،الحوادثسجلفىذكرهاوردكما6الملكيةالمزرعةالىوالماشية

دجلة.فرعلىالواقمةسلوقيةالىالبابلمينمنجماعةانتقلتفلقد.خاصة

المزرعة.ن6صلوقيةفيضروريشيءكلعلىيصلواانهؤلاءعلىكاناولم

وواجبه،حقهمنانوجدقدالدولةلامورالمنظمفان،التأكيدوجهعلىالملكية

يذكرالنصانوالحقيقة.سنواتخمسقبلاياهمنحهمقدماالملكالىيحيدان

لاإبطلوهذالكو"ثيطلبورسيبيين)*"منكلاالبابلييناراضيجانبالىأيضا

كذلثه.251ص3591لننغراد2جيمالقدالثصرقيختأر:ييفتورا.أ.ب)23(

بابلمدينةسكانمنقسمنقلسوىيتملمانهأيضاتوراييفيحتقد

أثارهاالمعروفةبابللمدينةالمجاورةبورسيبامدينةالىفسبةالبور!سيبيون)0(

.نمرودبرسباسم

تلباسمأثارماالمعروفةكوثيمدينةالىنسبةفانهمالكوثيونأما

الحالية.اليوسفيةمدينةمنمقربةعلىتقعوالتيابراهيم
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الأنانعودواذ.يل!(ما)انظربحدفيماذلكسيظهركمااليهاقوصلناالتيالنتائج

قدلحبت6كماتالبابليةالمدنبانيتذكرانالمر+علىفان،المدينةارضضيةالى

لتالذممماللدورمماثلاوسياسيااجتماعيادورا،السلوقيةالأمبرإطوريةعهدفى

وكان،مطيبئالدورالىتستندالسلوقيينسلطةكمانتفلقد.الهبنستيةالمدن

،الأضطراب"ندولتهمتماسكعلىللحفاظاشتخدامهماالىيتطلحونالملوك

المنتجينجماهيرأمى)التابحينوشبهالتابحينالناسواستنلالاخضاععلىوللابقا+

.(رئيسةبصفةمنهموالفلاحين

اذاممتزةكافالمواطنيناحواللانسكناالأمرهذاثلكانولقد

الاجتماعيالتمييزعنمالفترةتخلينالقداالاريافسكنةاحوالمعقورنتما

.(ذاتهاالمدنداخل

الصسائب.مختلفمناعفاؤهاذلكمثالمحددةامتيازاتتمنحالمدنكانت

أقسامقصجيلعنطريقيتم.وكانالارضخلهالذممماالايرادفيحصةلهاوكانت

علىوبالابقاءءللمدينةملكبمثابةحديثاالمنشأةالمدنفيالملكيةالأرضمن

هذهوعلى.القديمةالمدنتملكفي(التعديلشي?نمع)التقليديةاعرافها

()14للمدنالتابحةالاراضيهذهمنوايراداتهارباحهيصيبالملككمانالشاكلة

الملكيضعفقد.طرقبحدةللمدينةملكالىتحولانيمكنالملكيةفالأرض

افيسجلالحوادثالتيشهدناهاالحالةهيتدكو9،المد.!احدىتصرلْىتحتالأرض

يبيعوقد.جديدةمدنتؤسسعندماعادةثيحاالامروهذا.(الذكرانف

فرد-لينأشخاصالىالملكلدنمنالاراضيتمنحانأوالمدينةالىالارضالملك

2".ةْللمدينةكماراضتسجيلهاويتم

،3،1جالصغرىأسياوفىاليونانفىتنقيبيةرحلة:باسليو.انظر241/(

أرضعننصوصاهيلاسامنالكتابةتتناول.1404رقم.131ص1875

المدينة.وخزينةالملك1خزينةالىدفحتالمدينة

فىملتوسوقرار11%4!ل1Oملتوسالىالثانىبطليموسرسالةانظر2(ره

المواطنينالىواسصةأراضىالملكاضصحيثلأ74)صالرسالةعلىجوابه

التي"بتنا"مدينةعن335ح!ه83الكتابة1وتتحدث.ذكرهموردالذين

الىأشخاصالملكمنحهاالتي1الارضعن.الاولانطيخوسمنأرضااشترت

.صفحاتبعدسيأتيماانظر.المدنالىتعودبأنهاوسجلتفرديين
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بلادفيللارضالمدينةملكيةتطورمرحلةمدىنقررانالصيممنان

يتملمالقضيةهذ.ولأن6نادرةالمصادرلأنذلك6السلوذِفى!ورفترةفيبابل

عنها.الكمثف

حتىلانه6التاريخذلكقبلارأضيتملككاتوانبدلأالبإيليةفالمدن

الكاملبالمعنىمدناتؤلفكانتالتيكاءوالوروففركبابلالمراكزهذهمثل

علىكبيرحدإلىتحتمدكانت6متقدمةحرفيةصناطتتمتلكافاأى،للكلمة

شاهدأهاالتيالأوضاعتكونانالمستحيلمنفليسهذاوعلى.الأرضزراعة

هناموجودةكات،المدينةلأرضبالنسبةالسلوقيالحكمخلالبابلبلادفى

قديمة.عصوروافيأصا

منالذوهمزيدا،البابليةالمدنفيالأرضالىقشيرالتيالثانيةالوثيقةتلقى

الجمحيةاخذتهقرارعنعبارةالوثيقةفهنه.فيهاالنظريتملممشاكلعلى

يرأسالذىالموظفقبلمنبيانصينةفيالبابل!فىمنوالمؤلفةالمدينةفيالوطنية

فاقاالجمميةوانايساغيل)26"معبدراعيأممما،المعبدلمدينةالوطنيةالجمعية

ما.نوعامبهمامحتواهكانوانالوئيقةقفامنالسادسالسطرفيذكرهاوردقد

.الميلادقبلثع!2سنةالىالوثيةهذهتأريخويرقى

بلادفىرصميةو،ئقص!يضةفيقراراتتدونلمظنهاعرفهمامدىوعلى

البابيةالأراضيفيالو،"لقهذ.مثلفظهور.الميلادقبلالثالتالقرنقبلبابل

فيالخاصةاهميتهومماله.الهلنشيةالمدنكيانمننفوذمعينالىيمزىقد

وهي-الميلادقبل126ستمؤرخةبابلبلادمناخرىوثيقة،الشأنهذا

خدماتقدمالذممماالرصميالموظفأى،البابليينأحدلكريمقرارعنعبارة

المدنكانتالتيالمماثلةبالقراراتشبهلهالقرارفهذا.)27"للمدينةعهمة

تتخذها.الهلثستية

يراسوماالذينوالموظفينالبابليةالمدنق)بخرو(الوطنيةالجمعياتعن)26(

بمدما.وما76ص1عدد!521أ!امجلةانظر"شتامو"

.!31ص3191ليبزغالهلينيةالدولةبابل.يونفر.ئي27()
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مؤرخقرارضيضمالذيالأصليللوحأثرعلىيحثرلمالظولسوه

كنابةفي)،لهمان"اقبسهمامقطمانعنهعرفماوكل،الميلادقبل236صة

كانالنصهذااناذ،مقالةفي(لهابنسخةمصحوبةوفيدقيقةغيراصلية

.28"ةمباشرةغيربصفةولكنالمقالهذاصاحبيفيد

المساوية)السلوقيالعصرمن913سنةصنعتضخةالمفقودالرقيمكان

ذاتمن75سنةفيمؤرخةحجريةمسلةمن(الميلادقبل739/172للسنة

ق.آ.236سنةأممماالحصبر

wiالاقلعلىيضمكانوانبدلا!انهسطورهطولمنالرقيمعلىحكمنا

سبعةعكشر،لهمان،منهافثرصساريضمنسطراخمسينالىأربمينبينها

الثانيوالمقطع،الوجهمن9الى.9السطورمنيألفالاولنالمقطع.صطرا

القفا.من9الى2السطور،من

يلي:ماالرقيموجهيذم

شارمي؟اوثليزيبضانوغالضاروجلوكاYOضثو8اومواداروارخأ

اومناايوايسايخلصارشااملبابليااملضابلبافىابلو،ايساغيل!ضاتمإمل

،(ابو)ْانتيواوكسوشأمثاشواواتاابشااقى92،دميكتاشبرآثاروانتيواوكسو

8ول!هولنلهما(812 "Nocheinnial(28!1)ْ131-32ص

مدينفاننىللنصالمغلوطةاالطبعةعنالناجمةالصعوباتعلىالتضلبولنرض

نسخةانولو.ديا-لونوفأبداصااالتينوالنصيحةالمعونةالى-لثيىابذلك

إليهالاشارةتنبغيمافان،الترجمةالىوضمتبكاملهااقتبستقدلهمان

التيالمقاطعامنحبسباستخلصتقداليهاتوصلتالتيالنتائجانهو

قراءتها.الىبالنسبةشكوكأيةتتركلا

الشارحة1وجودعدمان.،دمكتا،منبدلا،ايكدمي"ميلهمانتهجثة"92(

وجودعدماط.واضحبشكلالامحالالىيعودوالثانيالاولالمقطعينبيق

الكاتب.ظأإلىيمودفقدالنهائيةنمتا9

نفسههوأصلحهواضحاخ!تعتبرابو(1منبدلا)ابيحلهمانترجمةفى103(

.(أب)الكلمةترجمتهفى
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نو،رمانيوشابتمشننوميشيرو؟9لأايشاتشاروابش!وأبوسيلوكوشواو

شءنومونضيإوسابراتى.0161263ايناشابرزيباوبابيلىلمتانا9شا

ثواتونو)31(مشنومونش)9(اينامماشااوشارىفابتشبتوآكوموا،شا

ادينولوداكليابلشوانتيواوكسواوسيلوكواشاتيشولوداكياناسكورا

كوتايااملبورسيبايااملببيليااملاناابليشواوكسوانتيواوسيلوكواشاتشو

.،إشتورجمةاواوينو

سلوقسىعهدمنوالسبحينالخامسةالسنةادارحكمهنالثامنفيأالترجمة

بلهط؟ك!بنايساغيلراعي،شرَواوشيزيبنرغال)؟(ماهوهذا32"الملكة

ءكإ.هذه.جيدةرغبةانجز)33(انطيخوسالملك:قالايساغيلكماتب.البابلي

الصالحةالأرض36(ةْسلوقسوجدهانطيخوس)34(ابوهسجلهشيءكل

09،296فيتقعوالتيوبورسيبابابللضواحيالمصاقبة.ليتهماأووبيتهللزراعة

بدلا(؟منحتالتي)للزراعةالصالحةالأراضيوكذلكالفراتمن،03)36(

الأراضيهذهفي)ئمينشيءكلوكذلك37(ةالملكيللبيت؟جزيةمن

واظيخوكهسلوقسالى6زوجته،لوديس"الىوهبهالقد(للزراعةالصالحة

(هذاكل)وهبوافقدولداهواظيضوسوسلوقس6زوجتهلوديساما.ولديه

اناشومشاباىانتيواوكسواوسلوكىاضاىضولوداكى!فهدالقفااما

ازكروفيدم!خوشونومشلومونشْببيليا؟)38(ضماميمفىسْ!دمكاتىابش

)31(

)32(

)33(

4(T

)36(

)37(

)38(

أنا.أجريتهالذىالتعديل

..(.مق)247ء22كالينكوسالثانىسلوقس

.(.مق1r)247-2ثيوصالثانىانطيخوس

نيقاطورالاولسلوقس)35(سوترالاولانطيخوس1

هنا.مسماريةعلامةلهمانحذفولربماكثيراغامضالمطبقالقياصنظامان

الصالحة-اضيالارالاهيترجمةدياكونوفويقترح..الملكيالبيتالىأي

.،الملكيالبيت،مالأو!ضريبةعنعوضاتكونالتيللزراعة

ةقراهوكانت.الجحلةوسطمنالنصباستنساخبدأقدلهمانن11واضح

كانماذانقررأنالعسيرمنوان.صحيحةغير!شحاشى،لكلمةلهمان

وأ،شا"للكلمةلهماناستنساخف،شا5هوفهل.الوصفبهذايضد

هوأو،لاك=لد-منس5موأو،ميش=مش"هووهل،-غارشا!

!هَهههه
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كوآيااملاوباررسيبابااملبابليااملثصاميمولتوغتىانيتوممشنومون.ش

شاغبىبيلاياشاتوماومووا11زإشونوتوازياواومشنومونشاناغتى

لواونومولىْشاتااومواناشاممَالبواو؟!يشواينابتإيدوسْبتونومونض

نومورْشيمثركنىايابتغيش)36(ش!؟كيشاتومثضواناازيزا11ي

.،اديئومومشنا/مش

ليجحل(اولأدهوانطيخوس)-لوقسزوجتهللوإيسانشأأالترجمة

إلارإضىهذهكل.ملائمةللزراعةاحةالصااراضيهمالبابليونفديحدنصدقة

والكوتيون،والبورسيبيونالبابايونيملكهشيءكلذلكفىبماللزراعةالصالحة

ارضايملكبابلىكل.الابدالىللزراعةصالحةاراضىبمتابةيخدمهم.قد

تسبقالتيالتقريرية)الكلمة"امل"الىبالنسبةلهمانغمطةوتلك!مش"

l؟.ءببيلايا"كلمة jلنابدفلاالنصمحتوىعلىحكمنافى)استندناماذا

،؟...ووأنشأوا"،"اشكونوماماغار!فعلوجودعنانتوقع!أن

هووربما،قبلاذ-لرهوردماأحدأوواولادهالوديسيكونأناماوالمقصود

نظرممط(فىصواباأكثرتبدوالتي)الاخيرة1الحالةوفى.الثاني"انطيخوس

التالية1والعبارة.الاعرابيةالناحيةمنالمقصودونهموأولادهالوديس/ان

الذيالمباشر،الحامي"أى،شتامو"لخطاباراستراهيالاحتراسية

هباضراخطاباهذايكونأنيمكنولاالنسخةمنالاولىالوصلةفىيبدأ

تقفأنويجبالمباشرالخطابتتقدمالتي،ماوما5الكلمةلان،لانطيخوس

الخ(.واقتباسشو)اشاتىالثالثالشخصفىانطيخوسالىالاشارةبين

انطيخوسمنقراراتكنلمفاذاذلكومع.مفقودةالكلمةهذهن11،-للماته

فان،الجمعيةرئيسأوردهالذيللبابميينالوطنيةالجمحيةرئيسمنبل

بافحلمقصودينيكونواأنيمكنلاالحالةهذهمثلفىوأولادهالوديس

بالنسبةسواءتصرفاتأيةالىيشيرا،قدالبابليينمرسوملان،،لزكرو"

هميكونقدالاخيربالفعلالمقصودفانهذاوعلى.أولادهاالىأماليها1

زوجته،لوديس"العبارةنترجمأنلنامحدىولا.الاكثرعلىالبابليون

أما،صدقةوصنعوا(غارما)لأسسوا،ولداهوانطيخوسأسلوقس

المحررا-اكنوكو،،كشيبأوامنو"-شد"كلمةتقابلفقدشىكلمة

كممةفى"با،الحلامةفىأخطأوربماجداغامضبثمكل"غش،كلمةلهمانقرأ"93(

غش.للعلامةبالنسبةالرئيس،5اوالسكرتيرأياكلو(=املباامل)
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ذلئهفىبما"ثفي)ْلهالمائد،مشبت"فى؟فرديةبصفةللزرإعةاصالحة

الأبد.الىلدزراعةصالحةكارضيخدمهمقدهذاان6اليوميملكونماكل

فى.بتفىهمالذيناول!كمثل)؟(وللبابليينالوطنيةالجمحية)؟(كانتولما

اله...دلزراعةالصالحةالأراضىوهبواقدكنىبتفى...الومثل

.4(ا،ة...ال

فىالميلادقبل236سنةفىكتبتالتىالكتابةمنألاولالقسميتناول

يذكرولم.الثانىانطيخوسعهدفىوقمتحوادثالثانىسلوقسحكم!د

ول!!ق.حالةايةعلىإلينايصللمأنهاو6الكتابةفىالحوادثتلكتأريخ

بمف!وهبقداضانىاانطيخوسإنيقولفالنص.تقريبيةبصفةيدهت!يمكن

هذامثلان.وانطيخوسسلوقسولديهوالىلوديسزوجتهالىالأراضي

اخانى.ا3!انطيخوولدعندماق.م.257/256سنةقبلوقعقدي!نلمالحادث

عندما)الميلادقبل253يشةبحداوءث"هيراكس)2باسمبحدفيماسميوالذى

الأخيرةبمىالنصلأنذلكا،ديس)3:(زوجتهالثانيأنطيخوسطلق

حدثقدالبابليةالمدنالىاسديسمنالأرضتحويلاناواضحوا.زوجته

.إنطيخوسزوجةذعىكانتايضاهنالأنها،المدةذاتحلال

وقحوي!لوديسالىالملكلدنمنالأرضهبة:التصرفينهذينان

دقة.بكلحدةعلىيظلاانيجب6البابليةا!دناالىالأخيرقبلمنالأرضهذه

الأمورمنكاقفردييناضخاصالىالملكقبلمنالأرضهبةلأنذلك

بتشديد-،-لنو،كلمةالمعنىمنحذفنامافاذا.غامضةاكنى،بت"العبارة)04(

"قطحة،الىتتحولقدفانها"حد،او"مجاورة،منطقةالى،كنو5-النون

التفسير.عذاعلىالاصرارالمستحيلفمنهذاوعلى"جوار،أو

فانولذلك،الجملةوسطفىوانتهىبدأقدالنسخانيبدو؟"شتمو،الى1)41(

القطعة.لهذهشاملةترجمةنقدمأنالعسيرمن

فىعيرا-لىانطيخوسكان6-8(:27،2)المجلد"جوستان،الىطبقا)42(

قديكونفانههذاوعلى.عمرهمنعثصرةالرابعةسنفى..مق242سنة

ق.م.أ/257256سنةولد

.2!صئأل!(انظر4()7
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كانضد.محاالهلنستيةالممالكوفىالسلوقيةالامبرإطوريةفىالشائحة

مثليطبقونالملكيةالأراضىمنهائلةمساحاتيمتلكونالذينالسلوقيون

لأا-.!اوإسعنطاقعلىالهباتهذه

الملكقبلمنالارض1تمنحاصاسهاعلىالتىألاصاسيةالشرو!وا!

يقدمونيناتاوالاضخاصوحاشيتهالملكاقارباممما)خاصيناشخاصالى

أحدىاراضىمنجزءاارضهتكونانهو(وغيرهمالملكالىشهيرةخدمات

.المدن

وان6دوماالشوروهناتؤكدالارضمنهباتالىتشيرالتىفالكنايات

مدينةاراضيمنكجزءارضهتسجيلاليهيطلبإماالجديدالارضمالك

انطيخوسفانوهكذا.لنفسهالمدينةإختيارحريةلهتحطىاناو،محددة

اشار،مثلاارستوديسيديسالىللزرإعةصا)حةاراضىمنحعندماالأول

داسكبسيسالىاو،!ولأولاليوم"إلىضمهايجبالارضانالىرسالتهفى

(RC)01عأ!ممح!ا""

لمالكيسمحبهانبانهعئسرةوالثايةعشرةالحاديةالمدونتينفىوردوقد

التىعشرةالثامنةالمدونةفىأما.ذِماإرضهتقعالتىالمدنيختارانالأرض

انطيخوسبهمونحنى6بالمسماريةالمعروفكالمرسومالأشخاصفااتالىتشير

اراضمن)4"تتألفملكيةهبةتسلمتقدالأخيرةفانكاولوديسالثاني

.المدناحدىاراضىمنلجزءاقجحلهاإناى6الشرروبنفسشاسعة

لمثلوالقانونيةالاقتصاديةالاسبابتفاصيلفىندخلاننيتنافىليس

لأ!49موسكوالتأريخيودورهاالهلنستية:رانوفيجب.ا.انظر441(1

الحاضرالوقتئتقررلقد.29صط!.بحدهاوما116،015ص

افطيخوس1ورافهامنقصدبيع(صفةفى)متنكرةهبةكانتالمحاملةتلكان

كانتالارضمساحةانالمؤكدومن.طلاقهامقابللوديسيعوضأنالثاني

091ا":يغانو:)تهكتارألفعئصرخمسةحوال! 4 ، 1 4 Ath. Mi

بسعةقورنمااذا)1بخسبثمنلوديسالىبيعتوقد('TVA-274ص

.(بيعتالتيالارفى
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التحذيراتمنيتفحذأكومع.غامضةا\سباب1هذهئل!لأن،التصرف1هفا

الأجراءهذاالى6ْالتسجيلاتهذهمثلضرورةعلىتنصالتياإهـاسيمافيالتابة

.المدناراضيمنكاجزاهاراضيهمس!لمواالذين1لأولئكمنهللمدناربحكان

تكونالتنبيهاتهذهمثلفانانفسهمالأراضياححابلصالحالتمهجيلم،نفلو

ية.روسصنجبر

يخهايحذرالتيعثمرةالثالثةالمدونةتؤكدههذاتحليلناان

،اليوم"مدينةمواطنىومليغروسهلسبونتمدينتيمخطط

الاراضيبتسجيلمطالبةالدعوىاقامتاناطاسبقالمدنص5كتيرابان

يحصلوابانينصحهموانه6لهاكماراضارستوديسيدسالىالملكمنحهاالتي

هذاوعلى.4()ْالهباتبحضعنحهحلريقعنارستوديسيدسموافقةعلى

جديد،ثرىمواطنعلىحصولهاالىبالأضافةالمدينةباننفترضقدفنحن

منا)جزيةمنمانوعباستحصالحقوقعلىذاتهالوقتفىتحصلفانها

ارضها.منكجزءسجلتالتىالأرض

بالمسماريةالمدونالمرسومفىلوديسالىالارضالمكهبةاننجدوهكذا

توضيحالىتحتاجولأالاخرى1الوئانقفىامثالهامنوردلماتماماموازية

.خاص

تحويلاممما،المرسو!فىاليهااشيرأخىاالثانيةالح!قةالىبالنسبةاعا

كافتفسيراعطاهالأمكانفىفان6البابليةالمدنالىلوديسقبلم!ت!!لأرض

قبلا.عليهااطلمناالتىالمحلوماتمنمستمدلها

هبة،"الواقعفىهناكتكنلمانهفيطبحاشكادنىيوجدلا

فالاشخاص.(مثلارستوفتزيفذلكيفترضكما)نوعهاكانمهماللمدينة

يقلدوان11يستطيصونلا(الصفةبهذهاواولاد!لوديسو-طهر)الخاصون

مكانتهولا6لهالمتوفرةالفرصذاتيملكون11لأْمم6الهباتالىبالنم!بهالمنك

الفردبىيئالاشخاص1اعواللانذلك.Sاملامقدأرولأ،الاجتماعية

بحدما.وط401صالسابقالمصدر:رانوفيج.ب.ا45()
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وايراداته،الملكباملاكحتىتقارنانيمكنلأفانهاكبيرةكاْلتمهماوايرادتهم

الهبة،"تبدوواذن.القانونيةاوةصاعهمفىالفرقعنشيئانقولإننودولأ

امتلكتحالما!ابسرعةانجزتقدبانهاتذكرنامااذاخاءصةبصفةغريبة

.الارضواولأدهالوديس

للقاء!ةطبقا-لكنها6وضوحب!لىاطلاقاتمنحلمالأرضاناواقعوا

وكوتى.ويورسيبابابلمدنفىمدينةكارةلىتسجيلهاتمقد-الحامة

تفسيراعطاءعدمعنالتساؤلالىيدعوحسبواحدسببسوىيوجدلأ

"المدنهعنتتحدثالانذكرهامرالتياليو!يةفالكتابات.قبلمنكهذاواضح

البابلية.المدنتتناولالمسماريةالوثائقانحينافي،ال!لمنستية

ينسبونه6الذىفيهالمبالغالحاسمادورايبدوالغربيينالباخينالىاخسبةفبا

محقولغيرامرأكاالساوقيةالأمبرأطوريةفىاليونايةالممدن6ضأنهمهوكما

لامثالهامماثلةبحقوقتتمتعكاْلتالمحيةالمدنلانذالمث6احتمالاكثرعلى

وقد6بالمرةلهاساسلاامخمييزاهذامثلفاتهذاوعلى.اليونانيةالمدنمن

البداية.منذتبيانهكم

وقتفىوالحادثان6المسمار!والمرسومعشرةالثامةالمدونةفانوهكذا

محددقين.لحقيقتينمتباينةمظاهرالىفييران،تقريباالزمنيةالناحيةمنواحد

في6المدناحدىفيارةءاتسجلبانلوديسالملكيأمرالسابقةالكتابةففي

بانهنا.ببدوولا.تدوينهتم!6الأخيرةالكتابةفى6اتسجيلاانحين

اليونانية،اللغةمنْالأكدية1اللغةالىترجمتقداسذلكاتخدمتالتىالحبارات

عبارتيهما.فيلش!ولكنحسبجوهرهمافيمطاب!انالوثيقتينفانهذاوعلى

تستمملحينفى،وسجلوااعطوالقد-اشتورواوادبئو"يقولفالمرسوم

وهبوا)46(".وتنازلوا"الأفمالاليونانيةالكتابات

السأبقة11!4صانظر.الملكمنلوديستلقنهاالتيالمزرعةتركيب)46(

المدينة،"تركيبعلىكدليلصمةقضاياعلىتشتملالتي

الهلنستية.

-79"-
http://www.al-maktabeh.com



مدنئلاثفىتسجلكانت11،رضانحقيقةاليه111-ظهـتت!دثوهصا

فىإدتذبهرينبغىولذلك.وكوقىوبوكأسيبابابلمدنبهاونضى6الحالفى

انطيخوسان،قبلااليهالأصثارةمرتالذىالحوادثلسجلوحلبقاالمناسبةهذد

بالتتابعأخلاثاالمدنلذاتركأ،11ايخاالميلادقبل082/927سنةفىمنحلالأو

ناذلك.تماماا،خرىمناحداهاقر.ربةتقعالثلاثاحضصشا!9هذهوكا!

خمسةصوىعنهاتبحدلأبابللمدينةضاحيةتعتبرحلويلاشمنكاتاضىابورسيبا

بابل.مدينةمنمتراكيوثلاثينمسافةعلىكوتىوإن،متراكيلوعثر

البابلى،لاصرسومأحبقاكاتالتيالمزرعةانهيمهمةاخرىقخيةوهنا!

الممدنكارضسجلتقدلَانت(وبورسيبابابل)المديئخينواحىحتفىتقع

الأرضانيعنىوهذا.(ايضاكوتىوطدينة!هـتاذاللتينالمدينتيناي)اخلاثا

الثلاثالمدنفىكوحدةبل،انفرادعلىاثا،ثاالمدنمنايفيعسبلمةت!نلم

جصحا.

المقاطحة،اسضائجمماثلةبو،خائجدرتبطةكانتالمدنا!وواضح

ناوواضح.الهلنستىلاالمصرفىواسعنطاقعاى!رةء:تنَْظاهرةوهى

منفانالحالةهيتلككانلآقذا.بابلمدينةلهيمنةتخضعكاتا!دتاوحدة

يتحدثالذيالوقتفى،)الحوادثسجلجعلالذىالسببنفسراناليسير

تحوداتىاالأرضالىالايمثيرلا6الثلاثللمدنالمصوحةالأراشصءتفيه

بالنسبةالمدكيةالمزرعةالىاعيدتقدإلأرضاانيبينانيريدحين،البابد!نالى

يستعملألاحداثسجلانهوذلكفىبالسهان.سلوقيةمدينةةىلتوطينهم

الثلاثالمدنعلىاطلاقهااى6انطيخوسهـحة،فيوردتالتيالاحليةالحبارة

.كوحدة

يسجلالذى،المرسوممنأقسمْالاولافيهيشيرالذىالوقتوؤى

الاقلوعلى6ق.ع!.353سنةوقحتقدكانتاحداثالى6السابقةالاوخاع

منالارضوتسجيلواولادهالوديسالىالانىافطيخوسقبلءن.لىارمنح)

امصراقضايايتاولمنهاخانىاالقسمفان(.البابليةالمدنفىالأخير.بنقبل
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الىبالنسبةالوطنيةالجممية.نقرارع!يحتوىو6فيهذاتهالمرسوماصدرالذى

.الارضهذه

للبابلييندائماعلكاالأرضهذهقكونن12يجبالقرارلهذاوطبقا

يملكلأانهوالواضحلأنذلك6غريباالقراريبدشوقد.وال!ءثيينوالبورسيبيين

منممبةمفردشرصتسلمهاالتىالأرضالىباخسبةالتصرفحقالبابليون

لَانتممأهذهانالواقعولكن.الممدينةلَارضسجلتقدكانتوانحتى6الملك

.الميلادقبل253سخةحدودفىحدثتأخىاللاموربالنسبةالأصلميةالحالة

ءص!ضا.امراهذاالبابليينقرأرجحدتقدالتاليةسنةعئسرةالسبعاحداثانذلك

سلوقسالأكبرولدهخلفهق.م.247سنةالثانىانطيخوستوفيحينما

منقطحة.-ترحروبعهدعهدهكانالذيالانى

لوديس()حربالثالثةالسوريةاحربإباندلأعح!عهبدايةتميزتفقد

بينالحاكمةالسلالةحرباعقتهاثم.الميلادقبل242سنةحتىاصتمرتالتى

الصفرىآسياانفصلتواذ.هيراكسانطيخوسالاصغرواخيهالثانيسلوقس

أتأييداوجدالذيا؟طيضوبسلحزبقويامركزاغدتفقدالامبر!أطوريةءن

المركزية.السلوقيينشاسةمنكثيراهـستاءةكانتهلنستيةولأيةفيله

دطبقا.لوديس"صيرالىبالنظرخلافعلىمتناولنافىالتىالمصادران

المحركةالروحوكانتانطيخوس1رافقتانهاعنهايقالاهـواياتالأحدى

الحرب/انتهاهقبلماتتانهاتقولاخرىروايةوهناك.لحزبهالرئممة

.)47(الثالثة

الثالثبطليموسيدعلىقتلتلوديسانo(6)سيروبدياابيانوسيذكر)47(

18(المحبوبون)الاخوةبلوتاركدليلوعن.الثالثةالسوريةالحرباثناء

يعتقد،سلوقسضدحربهفىائطيخوسساندتلوديس-انيقولالذي

سابقابيانوستأريخان(رأيهتالباحثينيهَأكثرتشار-لهوالذي)،"بلوخ

نيس،"رأيانظر8!6ص3،1جيونانيةبحوث؟الموخانظر)جدا

154ص!2،918والمقدونيةالاغريقيةالدولةنصوص"كتابهلْىالمضاد
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فىكان.ق.م236سنةفىإلأخويرنابيناعداءافانالأمريكنومهما

المدنفيمدينةكا!ضالخاليةالأيامفيسجلتاليالأرأةصوان،ذروته

ناذلك.حتميةبصفهالفردييناصحابهاالوقتهذاافيفقدتقد6البابدية

فيالأرضتحدولم.ملكااصبحانمنذاصفةاهذهبمثليحتبريحدلمسلوقس

المدكتحويلعنوضوحب!لهذانتجوقد6ايضامد!صةارضاتعتبرالوقتذات

اكثرعلىالحقيقةهذهالىالأشارةبحضوردتوقدءالبابليةالمدنالى".ار

الكتابة.منالمفقودةالسطورفياحتمال

للتفضيل"قابلةالأرضهذهبانيعكواانالبابليينعلىانالمرلموميبين

ليمتالمحتوىهذافي،دم!ضوم،فالكلمة.(ليزكرودمكوم)،مفضلة"او

6،جيد60،لطيف!و5ال!لممةلهذهالأعفإدىالمهْىلأنذلك.واضحة

6منافع"6،حسنةاعمالدافتحنيالجمعصفةفياما.،للتففليقابل" c

الأرضيحلن!عبارةانال!خابةنثصرارزيا،لهمان"ويمتقد."آلهيةاعمال"

.،)48(للصهبدارةا"يملنهاانقحنى،دم!و

الارضبانالقائلتفسيرهفلجواالذينواولئكلهماننظروجهةفاتومعذلك

تتطابقلأ6البابليينللمواطنينمدكاتمدلموبذاكالمعابدالى1حولتقدكانت

بكلماتتبينالتى(والخامسالرابعالسطران)ا)ةصمناخاليةااجملهوا

إلابهد.الىوثيينوال!والبورسيبيين/البابيينستنفعالاراءصهذهانعديدة

وان6جليةغيرالحبارةانويبدو.(ستوامواناضنوتولزَيزنومونش)

فاذاذا!كومع..الاساسمنمغلوطايكونانيجبللمرسوملهمانتفسير

ارتباطامرتبطةكانتانهاويهفوالممابدالبالميةالمدتبيناملاقةاطبيعةتذكرنافا

الىتحود"تمنىرانها!ادم!خوم"ابملمصة،لهمانلاترجمةتقبلقدلْانناءوثيقا

ز*ن.كاقبهاإرادهالذىافحنىهول!ذلكانولو6المحددبالممنى،المحبد

منطوقسوىهذالتفسيرأسباب%دةيعطلملهماناننوضحأنيجب)48(

مابمقدارهذابيانهتقبلواقدالآخرينالباحئ!وان،،دمكو"الكلمة

المحتوىانحينفىكاملايترجملمالكلمةفيهتردالذيفالمقطع.يستحقه

.لهمانتفسيرصوابعنيكشفقدوحده
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الىعائدةبانهاالبابليونيحترف،إهبدإإالىعائدة"بانهاالارضاعلانطريق

أخالياناالسطراناكدهماايضاوهذا.المدتةالىاي،المعبدمدينةمجتمع

الىبالنسبةالسابقةالجملةبيانانيوضحالذياضصم!امن(والسابعا!سادسا)

الأصليةبابلمدينةهـواطنيعلىللتطبيققابلاجوثمِنواوالبور-ييينالإابليين

ذاتها.

المدنؤىالاملاكتركيبعنمحلوماتءلىاضصامنالقسمهذ!.بحتوي

ةنظرلىالنهفىايالحاا!:صرحلاخذبددول!ن.اصلوةىاالحهدخلالاصا.لليةا

وترجمتهاالسطورهذهقراءةلأن6برهانهاستعمالالمؤلفيفضللأالاعتار

الأءهـعلىذات،ضطبقش.سويةعاصهايعتمداْتىالأمو!منتحدانيمكنلأ

المشنسخ.القسمتختتمالتىالكتابةمنالتاليةالسطور

توفرها،للا!ةلىالمدينة.لملأَيةطبيعةعنإ+لموماتابمضفهناكذلكومع

.بالأرضالمتحلقةالمحاملاتمختلفتسبلىأشواا،ركاء1منالخاصةامعاعلاتا

المدينةدإخلإلارضبامتلاكالمقودهذهمنالغالبةالاكثريةوتتعلق

.الاصل!ه)94،

عقدفيذكرهاوردؤقد،المدينةاسوارخارجالأرأضيالىبالنسبةاما

العقدهذافانبدقةتحدثناماواذا.()َللزراعةصالحةرض11ليعفريد

4()Cبأرضتتعلقمماملاتتسبلاسركاءامنالخاصة1العقودمنالحثصرأتهناك

مورغانبونبير.جمكتبةفىالبابليةالسجلات"كلاي.ت.أانظر.المدينة

المتحفوثائقضرويدر،1291نيويوركالوركاءمنفأ؟ويخةوداذق!3نج

بهمالخاصةالاراضيقطعاصوركاءالمواط"يوكان.وغيرهابرليئثالملكي

ذلك.شابهوماومقايضتطوْنقسيمهابيههاحريةب!ليستطيحونوالتي

الحقودأوضحتكما-انهنقولأنويكفينسبياص!نميرةالمَطعهذهوكانت

يأ)بعسكيوبتألفتتجاوزكقاعدةالمبيعةاغطعامساحةتكنلم-ذلك

منبالحشرةواحداالمساحة1بلغتانيندروانه(مربعمتر035حوا!ي

منطقةداخلتقعالتيللقطعباكسبةتوقعهيننبغيماهووهذا.الهكتار

المدينة.

35!"\بباريسالاوفرمتحففىالمحفوظةالسلوقي1الحصرعقود:روتن.م)05(

.8رقمالعقد
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يبدوال(ق.ء.317سنةفىمؤ:خانهاذ)ا!سلوقىاا!صراالى.إ!ردا،

فى.لىالأكأما؟صةظروفإلأن*إك،كدليا!استخدامهالأم!،تكأازعايه

بالم!ارْلةحتىاسسلوقىااح!3اعهدؤى.لم!مومةاتاخغييراتتمرةات.إخد!اررنا

حدثتالتىالتفييراتفان6ذإكءتوفضلا6ا!سحيقةاالفارسيةاسصو!امع

كاشتبابلبلادوان،ا،س!ضَدر1بنشاطات،احتمالاكئرعلىكامرتبطةلَاْت

الولأيةكانتْنؤلفا،نها،اصدعاء!هم،!يتقبا!م!تاولاضأكيدا:جهى

ا،ء-!اطو!ته.الى!كزية

مزروعةلى2ارقطحةبيع(8!ؤم)ر:ْةنمصبوعفيالمنثموراحقديسرلى

صفوتقع.اليلعيمل!طاالأخىالأرضربعوهىمربعمتر0013مساحتها

وصفتوقد،بيرنتو"قر.لةمنبة"ف!على(اوروكيبيخات)الو!كاء"خطقة

الىايخامملوكةارضتقعمهاالثصرق1فالى.الدقةمنبضيءالقطمةحدود

وذلكيةالغرةحدودهاعنثيئانحرف:ا!سنا..لاسمائهمذكروافرديناشض،ض

بانهوصفماصيئاالقطمةتتاخمأشسالاوالى.النصفىفراغ:جودب!بب

كانوالذيالوركاهالىالملكييقوالطر5قديكونوهذاهنا(تالف)النص"ملكي"

والى.المدينة*اخلالقطعحدودتحديديرادحيناحقو*افىتمامااليةيشار

للآاءملكللزراعةصالحةارض،أ،هبدلىبارةمتصلةالقطعةت!ءنالجنوب

.(انوبوشينومونضى)!انو"

هـخصقة"فيبارْلحددانْا،ثيقة1هـشوياتتم!خناالشاكلههذهسعلى

:الأراةصا"؟صةمنالأقلعلىنوعين(المحاهلمةعبارةلمفهومطبقا)،ا،ركاإء1

:قضية.المحالدقبلمنأ:فردبتاشخاصقبلمناماتمل!ماص!كأاىض!!

كثد:ناليهاو،النسبةسويةء"ماتذ؟!فقد.مالوعا.!قدةْاهحبدا.لىاش

المستحيا-!هـصغداال!ف!ولسوء.بيالمتصدةإ،سةااغابامعاسماءا!بحة

فراعوجودبسببوذلك،البحث.!ة.وعهالممبدبارء!علاقتهاعاىاهثورا

ارشث.فييمملوناد!ينهمالمل!صة()اح!محابيكونوقد.اكصفمابسيط
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منيبدوول!كأ.جارة111طريرقعناهحمبدارءلىيمتل!سنالذينإ:صع!بد

ارضباستعماليتمتمونمواطنينبساطةبلَا!لعنواهؤالأءانكثيرالحتمل

قانونية.بصفةصحبد

الوركاءمنوئائقخمسفهناك.القولهذاتؤيداصةاخااالمملوماتان

صغيرةاراضمعسويةبيحتربما)بانببيع(تتاشل9ْةىالسلوةالمصرثما

اجريتوقد،مكورانول!،"انوالاَلهاملادلامنتحتبركانت(لهاصصاقبة

الحقودفىالامرهوءخلماالصيغوبنفسءالمادىذاتاساسعلىالبيعععاملة

وهى6المحبداراضيعلىتقعالبحثموشوعةابانىاانتحدد:للَانها6ا/لأخرى

الطبقات5فطقةالرابمةالقفيةشفي6المعابد"لمكيه)8"اثبات،اصلاثافيالقضايا

اما،اور!ممبدمنطقةالخامسةالقخسيةوفى6المحبدبرجاي.السبع1المدرجة

وقصتار(قضايائلاثفى)إلممهأبدالطينباعماليقومونالذيناول!كفهماليعة

وعلى.الائعاسمالىالخاس!الرق!ميشرولأ.(الرالمةالقضسة)نر --.-اي.-ت

مناثنتينفىلأنهمالمعبديبثلوتكانو!اليعةبانالقولالصوابمنفليقهذا

به.علاقةايةاطمايستالقضايا

فىشودكانتالمعبدارضبانهاوحفتألتىالأملاك،نا،اضح1والثى.

المحبد،مدينةمجتمعقبلمنكلهامملوكةالأنل!ضها،المحبد1الىالمراتاحدى

فاناحتمالكلوعلى.اكْالمطلقاصااهوبانه6تقيديابهأعترفقدالمحبدوإن

.،مواطنايالىالمحبدمدينةادن!نعمليةبصفةيمهحانيمكنالملكهذاعثل

.احتمالارَضضلىالمفضلونهمالمحبدفىإما.لميناانوا،

منالمبدارضباستحمالتتعلقاخىاالظاهرةذاتانتماماالمألوفومن

عقد،اليهالاشارةسبقتالذىالحقدفىايفاشوهدتقد6المواطنينقبل

12،27:شرويدرالأه( ، 22 1 '1Cرقمالدولةمتحففىالرقيموكذلك

السلوقيالعصرمنخاصةمسماريةمحاملات:نصبانظر520!18

N 5! a،عددIالمحرر-5النصرقم

الملكية.اثباتالآشوريةفىبهايقصدSiqqariسكركط)5(
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والذى6المرسومفياليهاشيرالذىالقرارمعنتقبلهانفحلينها.8""روتن

المواطنين.ملكيةالىانتقلتقدللمحب!دارضااعلنتالتيالارضانيبدوبموجبه

فيالممبدارضانمؤداهاعا.ةنتيجةنستخلصبانلناسيسمحهذافمث!

جزءاي،المدينةارضمنجزءاكانت،السلوقيالعصرخلالالبابليةالمدن

للاستممالتخصيصهاالأمكانفىوان6كمجموعالمح!بدمدينةمرخمعالىيحود

صصةبصفةمملوكاكمانالذىالآخراقسمعنلتمييزهاينالمواطقبلمن

بدعمهااضافيدليلالىتحتاجالنتيجةهذهانوطبيعى.فرديناطنينلموا

فىائيرتالتيبالقضاياوثيقةصلةوذاتجدامهمةاخرى!يةهاك

الناسمنإتابحيناوشبهاطتابعينالأجتماعىالوضعقضيةبهاونحنى6البحثهذا

المحلوماتان.للمدينةراض11بصفةالمسجلةوالأراضيالمدن.إسكنونالذين

ىةكَنثفتاالتىاوثائقامناتقطتاقدالبابليةالمدنعنلديناالمتوؤرةالضئيلة

.الوركاء

الناسمنكبيرعددعاش6اتْبالذاالوركا.ومدينة6الوركاهمنطقةففى

بالأستقلاليتمتحونولأ6والمدينةالمعبدمجتمعبن.حسوبينيكونوالمأ!ينا

ءؤلأ،فمثل.بهايتمتعتمعالمبهذ!كانالتىوالأمتيازاتو.لالأعفاءات6الذاتى

الخزينةموظفىقبلمنتجبىالتىللضرائبيحنضعونلَانواالناس

.،المليهة)2ْ

"الور!اء)3ْفىاكبيرةاالارقاءاعدادمنْايضاإذاكنحرفوكذلك

.()4ْالمأجورينالعمالجانبالىالزراعةفىيستردمعملهملَانربماوالذين

الموظفينهؤلاءفمثل77-!7صااقحدد52!1ل!4،0مجلةانظر)53(

السلوقية.الامبراطوريةمددْبمضتأيضامحروفيقكانوا(-لريرفيلاكو!)

.62ص3333ا!سطوقيةابابلروستوفتزيفوانظر

الهه!0فىالوركاءمنالارقاءهمموضوع!كانالنيعقداعثصراثناعرفت)53(

سذوقد.وغيرها33،02+انظرللممبد(ونذرومنحة)بيعالسلوقي

ميناسنصفالواحدالرقيقثمنمحدلوكانواحدةدفعةالارقاءمنستةبيع

الفضة.من

)53(52!1 VDI72.اصعدد
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ى5بابلبلا!ؤىالماديةاث!وةاءب!ىحياةعلى،لميلاضو+امصاثروتلقي

يمكنلأعنهاالبحثيررىالتىالقضيةفانوا!لك6السدوقىالعهدفى

المتمتحةشبهالسياسيةياياتالم!جتماعى119بالدورعلاقتهاالىبالنسبةأ،1تلخيصها

والمد!املنستيةاالمدنخلافما.السلوقيةالأمبراطوريه1فىالذاتىبالأستقلال

المحابدومدنالمحابددولمنالعديدعلىتثتملالأمبراطوريةهذهلَانت6البابدية

افينيقى6االسورىاساحلافى/اليونانيةغيروالمدن،ش!موريااصغرىاآسيافى

وغيرها.وفلسطين

إصولهحمافيكبيرااختلافانختلفالسياسيةالكياناتهذهكلوكاْدت

لأنهذلكمشتركةمعينةبمظاهرايفاتحتفظكانتلكنها.اكأريخيولطورها

6)"(القديمةاليونانيةالمدينةمناصلهااخذتقدمثلاالهلنستيةالمدنكانتوان

ت!،ينلهاكالىْال!صاناتمذهانالأ،المحلبةظروفهانتاتكانتإاإلميةااحمدب*وأ

الاجتماعياطارهابقالمشابهةلبةالحقيقةْهذهاقرتوقد6ءماثل

طائفت!نيؤلفانف!لاهما.الدولةزبها!وىتشخيص!!طريقوعن6ا،قتصاديشا

بحقوقيتمتعونالذدننسبياالمحدودلنالأشخاصطائفه:السكانمناساسيتين

التابعينوغيرالتابمينطائفةقبالتهموفي،؟المواطنينمنمميزةيئةورؤلفونتامة

المحيطةالأراضييس!ضونكانواالذينوعْيرهم()الحبيدالمواطنينغيرمن

لأ/لِمِ!لأص!و!.سيطرتهاوتحتالالمدينة

الملوكَكانالتيوالأمتيازاتعفاءات9اواالذاتيالاستقلالكانوكقاعدة

ضدحدماالىموجهةوكانى6المواطنينسوىتفيدلأللمدنالفالتفييمنحونها

المحيطةللارضالمدينةاتلاكتمززالأقيازاتاهذهدامتام6المواطني!تغير

والمدينةءالملكيتقاسمهالأرضهذهمنالناجمالأيرادوكان.ولسكانهابها

الذاتيالأستقلالمنكبيرةدهـجةتمنحالأحيانإمضفيالمدينةوكاْلت

السلوقيين.اتجاهاتلتركيزمناقضةشلأولأالسياسةهذهكانتلقد

وتسمىالمستقلةشبهأوالمستقلةالمديت"،هايقصدالقديمةالبونانيةالمدينة)5،

بول!باليونانية
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هذ.كانتفقد.لخاحهمالاولالضمانتمثلكانتفافهاذلكءنوفضلا

استقلالذإتمختلفةكياناتوجودعنتمامانججحتقدالمركزيةمنالدرجة

الشاسمةالمركزيةعلىللحفاظالأصاسىالثمر!تؤلفوكانت،ذاتىضبه

لضعفوطبيميةحتميةنتيجةكمانتالمركزيةهذهفثل.كمجموعللدولة

الأعبراطوريةعناصرمختلفبينالأقصاديةالروابط
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عشرالثائيالفصل

)"(ا!ديسرجونلحكمالسابقالعصرفيالاراضيبيوع

ديلاونوف

مثلتلقى،طويلزمنمنذكانت،بابللبلادالقانونيةالوثائقانمنالرغمعلى

الوثائقوهذه،تمامأمهملةبقيتالؤلائقمنمجموعةهناكانالا،الاهتمامهذا

.الاكديسرجونحكمسبقالذيالعهدفيالفرديةوالتصرفاتبالاعمالتتعلق

تناولتالتيالمؤلفاتفي،عرضيةبصفة،الوثائقهذهبعضالىاشيرولقد

الملاءمةوحتىبل،ْالترجمةتنتظر-ذلككلمع-ماتزالولكنها،اخرىموضوعات

إلقانونية.التاريخيةالناحيتينمنعليهاالتعليقعنناهيكبينها،فيما

"مامسلةحتىلانهذلك.الوثائقهذهمثلترجمةكثيرةاحوالفيويصعب

هذاوعلى.الآنحتىكاملةترجمةترجمتهاتتملم،المعرفةتمامالمعروفةنشتوسوأ

قدرةخارج،الاكديصرجوملحكمالسابقةالوثائقترجمةتبدو

الحاضر.الوقتفيالسومريبالتراثالمعنيين

التي،السومريةالاداريةالوثائقمنلعددلايحصىالاهتماممنالمزيدكرسلقد

هذامثلانصبولقد.المعابدوالىالملوكالىالعائدةالزراعيةالمقاطعاتتخص

العالمساهمحيث،الاخيرةالسنواتخلال،السوفياتيالاتحادفيالاهتمام

المعرفةمصادرمنباعتبارهالصدراً؟الوثائقهذهقيمةتثمينفي،)ستروفالاثري

القديم.الشرقفيالرقتاريخالىبالنسبةولاشما،التاريخية

للمقاطعاتومفصلةكاملةاقتصاديةدراسة"تيمينيف"العالموضعكذلك

جمعةفىع!دوالذيللمستشرلينوالعاث!يناللالثالدوليالمؤثمر؟البحثمذاالد!)*(

السو!ياتي.الاتحكفىالغلوماكلديميةقتثمومن،549؟سنة،ببريطانياكمبرج

نابعدالانكليزيةغةالللىامترجماالبحثهذاعلىحصلناوللد.والنشرالطبعبعدوذلك

\Artسنةفىمرةلاولنشرةوالاعلامالئعمةوزارةوتولتالكتبثرجمةمنانثهينا

المنرجم
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طغالانيجريحيثسومر،بلادفياولمعابدالملوكالىالعائدةالكبرىالزراعية

الموسعة.الدراسةهذه

العلماءدراساتفي"تشغلهالذيوالمدى،الاداريةعدؤلائقالمحد!سهجداًالكثرةانغير

الباحثين،اهتمامتركيزالىادتقدالامورهذهكل،السومريبالتراثوالمعنيين

عن،تامةبصفة،ا!ليمناتمدرجةالى،للمعابدالتابعةالزراعيةبالمقاطعات

سومر.بلادفيالاقتصاديةللحياةالاخرىالمظاهر

يخضعكان،القديمالسومريالاقتصادان،عامةبصفة،المظنونكانفلقد

قدتكنلمبانهيعنيوهذا.للمعابدالتابعةالزراعيةللمقاطعاتمطلقاًخضوعأ

.الحياةتلكغيراخرىاقتصاديةحياةايةسومر،فيوجدلى

كان،دايملوهوالعلامة،بالموضوعالملمينالباحثيناحدانهذا،واكثرمن

اوغيرمباشرةبصفةيعتمد،!صات،برمتهالسومربَالشعببانالقوليمكنبالْهيظن

بانتصورفقدلذلكوفقاًللمعابدالتابعةالزراعيةالمقاطعاتعلى،مباشرة

للملكالتابعةبالاراضمرتبطةكانت،القديمةسومصفيالزراع!ةالاراضي

المعابد.ليهئاتيخضعونكانواكلهمالسكان،وانللمعبداو

السائدالاعتقادكان،البابليالتاريخمنالمتاخرةالعصورالىبالنسبةوحتى

منالرغمع!ى،الفرديةال!ملكيةاساسعلىيقومكانالمجتمعهوان،عامةبصفة

وللمعبد.للملكالتابعةالاراضىِوجود

دراستهاتمتقد،بابلبلادفيالاقتصاديةالحياةتصورالتيالوثائقغيران

بالنتائجاعتباردونومن،الخالصةالقانونيةالنظروجهةمن،موسعةدراسة

اوضاععلىاضواءمنتلقيهكانتاوبما،تدوينهاتمالتيللاعمالالاجتماعية

هذهاصلتتناولدراسةايةتجرلمكذلك.السكانمنمختلفةلقطاعات،الحياة

التاريخي.الاطاريعوزها،الدوامعلىالصورةكانتولذلك.الحياتيةالاوضاع

عصرمتاخرفيالاطرحةيتملم،جديةبصفةالتساؤلفانالاكلةهذهوعلى

العصورفيمطبقاًكانمننبعتقدللارضالفرديةالملكيةكانتاذاعما،تماماً

تلكيسبقعصرفي،عمليةبصفةللارضفرديةملكيةهناكتكنلمانهام،البابلية

البابلية.العصور
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هذهيحلانحاولباصثاولكان"ستروف9الاستاذهواناعرفهوالذي

كانتالتيالارضمننبعثقد،للارضالفرديةالملكيةانرأيهففي.القضية

حينفي.غيرمزروعةمهملةارضتبلاكانتوالتي،الاليسراصطناعيةبصفةتروي

واللملكالتابعةالاراضيمنالدوامتعتبرعلىسبحاً،تروقيالتيالاراضيكانت

اساسعلى،اليهاالتوصليتملمالنتيجةهذهمثلفانالامر،يكنومهما.للمعبد

الزراعيةللمقاطعاتالاقليميالتوزيعالىبالنسبةالامرهوكما،المتوفرةالمعلومات

المخلفة.

الملاحظاتفيمغازنير"9والاستاذانابطرحهغامرناهوالذيآخر،تفسيروهناك

تعليقضمنالتفسيرهذامثلوردولقد.البابليالريفيالمجتمععنابديناهاالتي

،اخرىمصادربينالتفسير،هذااستندولقدالبابليةللشرائعالروسيةالترجمةعلى

الاستاذعالجكذلك.القديمةالسومريةالبيعاجراءاتدراسةاساسعلى

البحث.مؤضوعةالقضيةهذهنفسالاخر،هوانيقوللسكلىاا

والوثائق،التأريخيةالكتاباتمنبشواهدابرهنانابحاثياحدفيحاولتولقد

خمسينالىاربعينمابينهناكبان،الادارية

كانوا،ايضاًالسكانمنالئلثوكذلكتقدير،اقلعلىالاراضيمنالمائةفي

حكمعهدفي"لكش"مدينةفيالمعبدالىالعائدةالزراعيةالمقاطعاتنطاقخارج

الذينالسكاناوضاععليهكانتمانعرفانذلكبعدويبقى،وكاجينا""اورالملك

العامة.الاراضيتلكفييعيشونكانوا

التي،ايزراعيةالمقاطعةخلافعلىالصغير،المسكنانالطبيعيةالامورمن

نشاطهتدوينالىيحتاجيكنلم،متباينةحرفومن،بمقاديركبيرةالعمالتستخدم

ونظر.الزراعيةالمقاطعاتالىالامربالنسبةعليهمثلط،الداخليالاقتصادي

امثاللوجودالوثائقيةالشواهد،الاحيانبعضفي،تعوزنافقد،السببهذاالوجاهة

معالتعاملسجلاتفيالاعنهايكشفلموالتيحقاً،الصبيرةالمساكنهذه

اجارتها.او،الاراضيبيوعامئالمن،الخارجيالعالم

وتبادل،بالتجارةمنهاماتعلقالاخصوعلى،القديمةسومراقتصادياتغيران
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نادرةكانتوانلابد،المعاملاتتلكمثلاندرجةالىقليلاالاتتطورلم،السلع

جداً.

اعثراناستطعتفقد،النوعهذامنلؤلائقكاملةطبعةاعدادولفرضذلكومع

تسبقعصورالىتاريخهايعوالمعاملاتهذهمنمعاملة3سبعينعنيقلمالاعلى

الىتعوالمعاملاتهذهنصفاكثرمنواناور،فيالثالثةالحاكمةالسلالةعصر

القديمة.السلالاتعصر

لقد.الرثائقمنالانواعهذهبينمننجيةالنموالوثائقالاعتبار،بنظرالآنلناخذ

،جيدةمعرفةمعروفاًمنهاالبعضىوكان.عديدةسنينفنذالوثائقهذهمعظمطبعتم

ولا،المؤرخونلا،بهاينتفعلممحتوياتهاغيران.باسمهمعروفاً،الاتلاوعلى

سوفاننيالأ،تامةبصفةباقتباسهاهنالنالايسمحالوقتانومع،القانونطلبة

طائفةمنتتالفالاولىفالوثيقةالوثائقتلكتتضمنهاالتيالاساشةالنقاطالخص

هذهفأنذلكومع.الصرفسجلاتاومن،ل!مصنيفالقابلةالمذكراتمنصغيرة

الاخرىالتفاصيلتعوزهاكما،الوثائقمعظمفيتظهرالتيالشواهدتنقصهاالوثائق

الشخصية.للتصرفاتالمميزة

.الكش()1(ملك)انكخيغال(ط!ئءولكا*!لوباسمالوثيقةهذهتعرف

بانهاوصفتالتي،الاراضيلشراءمعاملاتثمانياللوحهذافيسجلتلقد

.للشراء(المعدةأالحقبرلاي!لأقأ"سامول!3غان9نوعمن

خارجتقعكانت،البحثموضوعةالارضانلتبيانيكفيالامروحدههذاان

بل،للبيعمعدةتكنلمللمعبد،المخصصةالارضوانالمعبد،اراضينطاقه

على،لوغال)سوبالمعبد""خادم،اقامهالذيالمنزلبيععنيسمحيكنلمانه

)اور،حكمعهدفي،مرةلاولحدثقدبذلكالسماحوان،للمعبدالتابعةاراضي

.وكاجيناأ

الحقل،ارضمن"بورأعشرثلاثةمقدارهمابيعالوثيقةمنالاولالفقرةتسجل

،النحاسمن(مانا،)ْ)سبعماثووعشرينمقابل،هكتاراوثمانينثلائةيإمايعادلأ
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انكخيغالاشترهاقدالارضوان،الحنطةمن""غوراتوعثمرةالشعيرمن)كور"جمضرين

الذيالشخصهوذاتيكونولربما،الؤليقةفيالبائعاسميذكرولم،لكشملك

هكتارأواربعيناربعةحوالياي"بوراتسبعةبيعتسجل،تاليةفقرةفييظهر

.النحاسمنمناوعشرينماثةبمبلغآخر،موضعفيإلهكتا!ونصف

وكلمة.لوغال("دوسيويدعىذكر،قدالباثعاسماننجدالفقرةهذهففي

تعنيبل،ملك،كلمةلاتعني،عامةبصفةالسومريةالكلماتالىبالنسبةالوغال،

ذكبركذلك.اليهاالمث!ارالقضيةفيالحقلصاحباي،(المالكاو)السيد"كلمة

الذيالنهجذاتمنعباراتكلهاضمتاخزىفقراتفيايضاًهذا")دومياسم

الاوليين.الفقرتينوردلي

حواليالى"بور(وثلاثينتسعةتبلغ،الرجللهذاالمملوكةالحقولمساحةكانت

جزءائنانالىبالنظرلكو،المساحةهذهاكئرمنوربماهكتار%وخمسينماك!ين

تالفأ.كانالض

)ساغلقبالذيدو("نيمهرهذ؟،وثيقنافيآخركبيرمالكاسموردولقد

تانفا(.

SAG NANGAلكنه،رفيعةوظيفةيثغلكانالرجلذلكانالىاللقبهذاويشير

المعبد.وثائقفيذكبرهيردلماللقبهذامثللان،المعبدفيموظفأيكنلم

)ساغيدعىشخصاسم،التماثيلاحدعلىسجلتاخرىبيعمعاملةفيونجد

الذيالمشتريبدوروهويقوم،)أمّا(مدينةمنح!!NANGA5داطلوباودا!!نانغا

مابين-مساحتهانتراوح،الصنيرةاراضيقطعمنكمياتواسعنطاقعلىيشتري

يملككانبانهوثيقتنافىو"فيناننغانيمساغ"ويظهر("بورينالىGTAN)غانثمانية

اكثر.او،هكناراعشرواربعةمائةايبور،عشرثمانية

عصرالىالؤليقةتاريخيعوحيث،القدمفيالموغلالعصرفيانهنرىهناومن

منواسعةكبارلقطعمالكونيوجدكان.")شروباكسجلاتعصرمنايمبق

الملاكمنلايكونونقد،بعدفيماشنرىكما،الملاكهؤلاءانصحيح.الاراضي

مالنظرالي!شكايهناكفليس.العاثلةمجتمعاتيمثلونكانواانهمالا،الفرديين
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سجلاتفيغيرمعروفطرازومن،غنيةكانتالعوائلهذهانفي،القضيةهذه

وكانت،هكتاراتبضعةتتجاوزتكنلمالاراضيتخصيصاتلانوذلك،المعابد

.محددةبصفةشخصيةالدوامعلى

كور"ننالتابعقطعةبانها،انكخيغالالملكاشتراهاالتيالحقولبعضوصفت

الىتشيروهي،إشروباك،مدينةمعبدسجلاتمنالعبارةهذهعرفتوتد.غوا

،هذهوثيقتناالىبالنسبةاما.المعبدمنجراياتهمعلىيحصلونكانواالذيناولئك

غو!كور"لننعبارةفان

للملك.التابعونربمايقصدلها

فيمالفلاحوكاننانغار"9،أالفلاحين)قطعةاسمعليهااطلقحقولوهناك

الحالاتمعظمفيولكنه7،تابعايعتبرشخصا،ْيالمعابدالخاصةالقديمةالسجلات

المعبد،اراضيمنمحددجزءعهدتهوفيالمعبد،فيالعاملينالرجالعلىيشرف

يتطكانمستطاعهفيكانكذلك.لارض11منقطعةباعطائهعملهعلىيكافأوكان

إنغباسمالقطعةهذهوتعرف،المعبدالىيدفعهمبلغمقابلالمعبد،ارضمنقطعة

5E*ذاته.انكخيغاللوحفيالاخرىهيالقطعةهذهذكروردوتدئا

في،"التابعيناسمعليهماطلقالذينهمكانواربماالذينالفلاحيناننجدوهنا

مقاطعةلانذلك.الملاكمنبلللمعبد،التاِبعينمنبكونوالم،المسألةهذه

قبلمنالتاكيدوجهعلىلتزرعتكنلم،الهكتاراتمساحتهامئاتتبلغزراعية

فيللرقيقالواسعالاستخداميؤكددليليوجدفلاهذاوعلى،بمفردهاالمالكعاثلة

الشواهدبعضوجدتولوانهالعصر،هذامثلمتقدمعصرفي،الخاصةالمسساكن

الارضوكإنت.الفرديينالارقاءمنقليلعددوجودعلىتدللالتيالوثائشة

تكوينهايجري،الفرديةالقطعوكذلكهكتار،الفمساحتهاتبلغالتيالمشتراة

.إننغرسو!للآله)سانغا(الاعلىالكاهنيدعلى

تخصالتيالؤلائقهي،القوانيندارسيالىبالنسبةاهميةاكثركانتولربما

فهذه!شروباك9مدينةفيالعثورعليهاتموالتي،نسبياالمعروفةالاراضيبيوع

مرتبةمنرجالهموالمشترينالباعةوان،الصغيرةالقيمسوىلاتخصالؤلائق
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ولقد.واحدشخصلاكثرمنمملوكةالارضتكونالحالاتمنكثيرففي.صغيرة

الادنين.الاقارباومن،الاخوةمنكانواالباعةبانالحالاتبعضفيوضح

اسمعليهميطلقانلايمكنالباعةهؤلاءبان،هنايلاحظانيجبذلككلومع

والى.(--كوشاملو--بالثمنيستمتعونإرجالمجردوانها،أ"!لكمت

على،مختلفةهداياايضاًيتسلمونفانهم،الباعةهؤلاءيتلقاهالذىالثمنحانب

NICI-دو-ئى-دريغ-نغ-الزراعيةالارضعلىالقائمةالابنيةمقابل،"اضافةشكل

E- DU-توغالملاب!عنوهدية،ئا*-با"!-نغالارض)فخامةعنوهدية،ا"هقا"

TUG-الجرايةانالقضايااحدىفيونجدادبا"!-3-اؤس=الغذاءمناليوموجراية

31ش-باطون-"شيالعشيرةازاءوذلكالشعير،منتتالفكانتالبائعتسلمهاالتي

اقاربهم،الىتسليمهايجريمدفوعاتهناك،الباعةالىدفعهيتممماحدةوعلى

هوالامروكما.انفسهمالباعةمعنسبعلاقةلهمتكوقربماانذينالشهودوالى

مقابل،تكونقدالبيعصفقةفيهؤلاءمثحاركةفانغالبا،البابليالقانونالىبالنسبة

حقوقهم.اسقاط

هذامنمدفوعاتالخاصينالموظفينوبعض،الكاتبيتلقىالاحيانبعضفي

تكونانما،شروباكوثائقفيوالمدونةالمبيعةالاراضيقطعانوواضح.القبيل

عرفتالتيهيمتأخرةبوثيقةالاستنياجهذامثلتأيدولقدالعشيرةاوللعائلةملكا

.لكش!ملكاناتور!انابنلوماتور9الىيعودالذيالاسود"إالحجرباسم

احدىفينشرتفقد.المشقةمنشيئاالوثيقةهذهقراءةاحدثتلقد

الىالاشارةوتمت،إالكلعانبلادفيالحفريات9عنوانتحملالتيالمجموعات

"نوانسواالفرنسيالمنقبذلكلاحظكما،خاطئةبصفة.وقفاهاالوثيقةهذهوجه

السومريةالوثائق9لعنوانالالمانيةفينشرهالذيكتابهمقدمةفي"كوريودابخان

الاَخر.هوخطاًكان"دابخان!اجراهالذيالتصويبولكنالاكدية".

نصاننرىوانما.ذكراطلاقاكماولاقفاوجهلهاوليس،حقافريدةفالؤليقة

هذهعرفتوحالما.الاسودالحجرمنوجوهاربعةعبردائريةبصفةيسيرالكتابة
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مستطاعاملءكلواصبح،النصاليسيرقراءةمنغدا،الؤليقةفيالخاصية

فيها.الكتابةاسلوبمستوىبفضلوذلك،الفراغات

لوماتورالملكبهاقاماراضيشراءعملياتازبعالاشود،الحجر،النصيسجل

iS. LUMATURيعدولم،الوقتهذافيثابتبشكلاعدادهتمقدالؤليقةموضوعن

مايلي:الشراءمنالاولىالاثفاقيةتذكر.المختلفةالكلماتبيناضطراباييوجد

،ج،با،الافرادباعهاالتيالارضبن)غان(ادارباعوثلاثة"،اغانتسعة"ان

منغال!-ساغغور-.اثنينبمبلغ،ملكْلكشاناتور،اناالوماتوراشتراهاقد

،)غوععشرتسعةتبلغالتيهذهالشعيروكمية.واحد()غانكلمقابلالشعير،

أ.تسلموهالذيالحقلهوثمنسلاا،9وسبعينواثنين

والخبز،،والاواني،الصوفامثالمنمختلفةباشياءقاتمةذلكاعقابفيوتاتي

هديةبمثابة)اوغ(ادبيتتسلبمالمشترىذكرانكما.وغيرهاوالبصل،والسمك

قائمةتأتيثمةومن!غانون"لوغالالحقلمالكوافانهم،ج،ب،االافراداما.له

فهم،المالكيناقاربمنهمفيهاالمذكورينالاشخاصوكلبالاسماءاخرى

ابناء"منولدوكللاه-داول-لأ!ظحولمي-غان-دومالحقلابناء"اسمعليهميطلق

وحليب،،وسمكخبز،صفةفيهديةيتسلم(الاناثمن)وبعضهم!الحقل

.وغيره

فياسفينهدقتد)اوغ(الىالعائدالبيتأانتقولبكلماتالمعاملةوتنتهي

بنقلالاحتفالمراسيمالىالقاعدةهذهوتشير،إجوانبهعلىالزيتوضبالجدار،

بالقاعدةالقاعدةهذهتقارنانويمكن.لكشمدينةفيسائدةوكانت،الملكية

وتسير.القديمةببابلالبيعمعاملاتفيقبلاعرفناهاالتيابوكانوا"باسمالمعروفة

القضايااحدىفيونجد.النسقذاتعلى،الباقيةالاخرىالثلاثالمعاملات

".البيتاربةبانهاتنمىنانغا،"ساغارملةهي،امراة

الحقلا"ابناءهممنترى.التعليقمنشيءالىالوثائقهذهدراسةتحتاج

"اخوةاسمتحت"فانشتوسولممسلةفياخرىمرةيدرجونهؤلاءرأينالقد.هؤلاء؟

ثلائةمنيتألفعائليلمجتمعالصغارالاعضاءهموهؤلاء.،أالحقلاصحاب

إ-451-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العائلة.رؤساءهم،مالكين

المقارنةمنالحقيقةهذهظهرتوقد.الشهودمقاميقومونالوقتذاتفيلكنهم

505لوكنبلنضرهاوقد،إادبإمدينةفيتمتزمنأ،اسبقبيعمعاملةمع

LVCKENBILLادبمن)كتاباتالمعنونةالموسوعةامنوالاربعينالتاسعالجزءفي:

البائع.اخريمثلعائليا،احثترياكحشادا-صا-اعاثا-امجتمعنانجدفهنا

-PAاوسان-"باابناءمنبانهمبعضهمضفالشهودمنمطولةقائمةوهناك USAN

في،هداياالشهودهؤلاءتسلمولقد.الارضباعتالتياوالعائلةالبيتوهواسم

بالاضافةالاغنياءمنبانهموصفوا،هداي!اايهيتسلموالماخرينشهوداهناكانحين

دوراالعائلةفييأخذونالابناءاننقولوختاما.اوساف(-)بابيتشهودالى

فيالحقلهالذيالعائليالمجتمعفيواعضاء،للمالكاقاربباعتبارهم،مزدوجا

طائفةالؤلائقبعضفيوتظهر.البيععمليةفيالشهوددوريمثلونكما،الملكية

.المشتريشهودبهم،وخنيالشهودمناخرى

اسرةبينالعلاقةماهيتهعنيطرح،المعاملاتهذهيخخصالذيالثانيوالسؤال

الاحتفالعمليبةانلوحظلقد،للحقلالثلاثةالمالكينوبين،بمجموعها،أوغ)

وليسبكاملها،"اوغا،اسرةالىنسبتهاتمتقد،المشتريايديالىالملكيةبنقل

.للارضالمالكةهيبمجموعهاالاسرةانلتايوضحوهذا.منهامالكفردالى

جاءتفقد.الاسودالحجرعلىدونتالتيالثانيةبالمعاملةالرايهذاتعززولقد

الاولىالمعاملةمعبتفاصيلهامتطابقةالمعاملةهذه

قدء""ئيباسمالسومريةاللغةفييعرفوالذي،البحثموضوعالبيتلانذلك

حينولكن-ءول-*لا!-ول!ل!نا،!ل!-نون-نام-"مياسمالقضيةهذهفيعليهاطلق

همبانهم،اضافيبشكلوضعواقدالماليهناننجد،ج،بأ،الصيغةالىناتي

غشتين.."ئيهياسماءهمواننا"-نون-نام-مي5بيتانتخبهمالذينالرجال

.-كا"نا-نوننام-ماو)باوئى)غ(لوشا-مي-و)غان،!دولوغالغونيداداسود

اكثرالواقعفييكونوالم،المالكينباسمعرفواالذيناولئكانهذامنويتضح

العائلةمجتمعبه،ونعنيالحقيقيالمالكلتمثيلاختيارهمئممناشخاصمن
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كانت،العائيةالمجتمعاتتلكانمانشتوسو،مسلةكتاباتتحليلويبين.برمته

جزءاتمثلبدورهاالعشائركانخاهذهواناوعشائر،اوسعمجتمعاتمنجزءاتؤلف

اصبح،اكبرمساحةالمبيعةالارضكانتفكلما.المدينةودولةالقريةمجتمعمن

واصبحالآخر،هواكبر،البيعمعاملةفيالمشتركةالمجتمعاتوافرادالاقاربعدد

وسموا.رفعةاكثرالبيعمعاملةعلىمصادفتهالمطلوبالمجتمعنظام

فيالواقعةالااإضيهكتارامنوثلثمائةالفينمانشتوسوحوالياشترىفعندما

هكمهـاLLUكزللو9مدينة"يومينلمدةيجهزبالاقواتج!انعليهكان؟إماراد!منطقة

سكانمنرجلستمائةعنمالايقلآنذاكالمدينةهذهفييقيمكانلانه،المجاورة

الجمعيةأاعضاء،شكدونمن،يؤلفونكانواالرجالهؤلاءوان)ماراد!منطقة

البيع.معاملةعلىيصادقواانعليهموان،للمدينة"الوطنية

برمتهجديدعالمعن،القديمةسومرفيالاراضيبيعمعاملاتكشفتلقد

اعتماداًيعتمدونكانواالذينللرجالالصغيرة1الاراضيتخصيصاتمنفبدلا.امامنا

سيطرةحياتهمتسطرعلىالمعبدادارةكانتوالذين،والملكالمعبدعلىكلياً

ببيعتقوم،كذلكالقرىومجتمعات،العائلةعلىالمسلطةالهياةاننجد،تامة

.حرةبصفةاراضمنماتملكه

منوبدلًا،مستبداوملككاهنيمارسهالذيالتعسفيالدورمنوبدلًا

ولربما،انتخاباممثليهاتننخبكانتمجئمعاتهناكاننرى،المعبدبيروقراطية

عندالعمليةهذهفانوبالطبع"وطنيةجمعية9فيالتجاريةاعمالهاتناقشكانت

الذيالموضوعمنذلكيتراءىقدكمانموذجيةتكنلم،الواقعيةالحياةفينطبيقها

فيكانأ"الكخيغالعهدفيالسومريالمجتمعلانذلك.اعلاهتلخيصهتم

مالكينوالى،وتابعينحماةوالى،وفقراءاغنياءمقسماًالى،طبقيامجتمعاالواقع

نظرية،بصفةنتخبي!نكانواوان،العائليةالمجتمعاتممئلىانكما.وارقاءللرقيق

فيكانفقد.عوائلهمفياسيادأ،شكدونومن،التطبيقيةالناحيةمنكانواانهمالا

اكثرعلىبلالعائلةثروةمنجزءاًتؤلفالتيالاراضيمنقطعاًيبيعواانمستطاعهم

يحجزونوكانوا،لهموالتابعينالصغار،اقاربهموحصصحصصهمتؤلفاحتمال
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المجتمعمنالاَخرونالاعضاءيكنلمحينفي،الثمنمنالاكبرالجزءلانفسهم

اسمية.مدفوعاتسوىليتسلمواالعائلي

البداثي،المجتمعبقاياتمثلكانتالتيالعائلةروابطاخذتالزمنوبمرور

صسلةلارذلك.المتطلعةالجديدةالاجتماعيةالاحوالضغطتحتتتمكك

العائلية،المجتمعاتالىتعودالزراعيةالاراضيبانلناتبينماتزالمان!تبرس!و،

.هذهصفتهمفيبارزةبصفةظهرواانلهمسبققدالفرديينالمالكينولكن

وهذه7،"0"شل،،ططءولضأك!الاستاذنشرها()ابوحبة!سبار".مدينةمنوئيقةهنالك

البائعين،كثيرةقضايافيتتناولوهي،للاراضيمشترياتجملةتسجلالوثيقة

مسلةتأريخعنمتاخركثيرتاريخالىتعود)الوثيقةهذهكانتوان،الفرديين

البابليةالعصورفيالفناهاالتيالفرديةالملكيةفانالصورةهذهوعلىمانشتوسو.

والذي،العائليالمجتمعلملكيةالاقدامالصورةتفككنتيجةبرزتقد،القديمة

.والملوكالمعابدالىالعائدةالكبرىالزراعيةالمقاطعاتفيبارزبشكلظهر

عهدسبقالذيالعصرفيالزراعيةالاراضيبيعمعاملاتهواناعتقدهوالذي

بابل،بلادفيالعائليةللمجتمعاتالتابعةالارضملكيةانتبين،الاكديسرجون

بالمعبد،الخاصالاقتصادوان،الفرديينالمالكينقبلمنالارضتملكسبقتقد

برمته.الدولةاقتصاديؤلفيكنلم
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